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Okresní volejbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Vážení sportovní přátelé, 

zhruba před rokem jsme Vám poslali podobnou zprávu o činnosti za rok 2010 jako částeč-

nou náhradu za odklad plánované konference OVS. Ta se nakonec uskutečnila společně s akti-

vem zástupců oddílů, který každoročně svoláváme na konci měsíce června. Abychom dodrželi 

zavedenou zvyklost posíláme Vám tuto zprávu o činnosti i letos.

Za minulý rok 2011, se výbor sešel ke svému jednání celkem 7x. Stejně jako v letech minu-

lých se z největší částí zabýval organizací soutěže a průběžně i operativními záležitostmi. Mimo 

schůze výboru se uskutečnil v červnu aktiv vedoucích družstev okresních soutěží. Přizváni byli i 

zástupci oddílů, které v okresních soutěžích nestartují. Významnější události v průběhu 1. polo-

letí roku 2011 byly zachyceny ve Zpravodaji OVS č. 1, který jsme Vám v minulém roce zaslali v 

květnu a tak pokládáme za nadbytečné je znovu opakovat. V jeho závěru jsme uvedli, které dal-

ší akce v oddílech jsou plánované v druhé polovině roku 2011. Dobré je, že tyto plánované akce 

se uskutečnily i když některé s částečným omezením z důvodů nepřízně počasí (Kvasiny). Bo-

hužel, nedostatek informací o oddílových aktivitách v 2. pololetí byl příčinou toho, že druhé číslo 

Zpravodaje OVS jsme již nevydali.

Organizační základnu okresního volejbalového svazu tvoří podle vykázané evidence k 

31.12.2011 celkem 23 oddílů, z toho sdružených v ČSTV je 10 a 13 oddílů není v ČSTV sdruže-

no. Z těchto 13 nesdružených oddílů je 7 z ČOS.  Z celkového počtu 23 oddílů je 8 oddílů mo-

mentálně v klidu, to znamená, že nejsou zapojeny žádným družstvem v soutěži.  Nově v roce 

2011 vznikl nový oddíl Sokol Opočno. Členskou základnu oddílů nemáme v této době ještě 

k dispozici. 

Kvalifikovaných rozhodčích, které vedeme na listinách rozhodčích pro okres, pro kraj i pro 
ligu je  v okrese celkem 20. Mimo to má  kvalifikaci ještě asi 14 rozhodčích, kteří však v součas-
né době nepískají. Situace v rozhodčích je nepřehledná, především u těch, kteří nejsou vedeni 
na listinách ČVS nebo KVS. Téměř každým rokem získává kvalifikaci rozhodčího i některý 
z kandidátů našeho okresu, ale jejich zapojení do řízení soutěží je minimální. ČVS připravuje 
centrální evidenci jak rozhodčích tak i trenérů na VISu.

Kvalifikovaných trenérů je celkem 38. Avšak ani ne polovina (16) z nich je v současnosti 
zapojená do tréninkového procesu tak, že trénují nějaké družstvo v soutěži. 

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 místopředsedou svazu, předsedou sportovně technické komise a komise společenského vý-
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znamu volejbalu, pan Klár je předsedou revizní komise a pánové Ruprich a Dolek jsou členy

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 vykonává funkci před-

sedy ČVS

Aktivita našich oddílů v pořádání nemistrovských soutěží se nezmenšila. Proběhla celá řa-

da tradičních turnajů (v Česticích, Kvasinách, Vamberku, Rychnově, Chlenech, Pekle, a Lupeni-

ci). Na tomto místě je třeba zmínit, že  existuje rozdílný přístup oddílů ke sdílení informací. Ně-

které oddíly nám informaci o svých turnajích zašlou, jiné nikoliv. V minulém roce jsme byli kriti-

zováni předsedou oddílu VK Sport Rychnov za to, že jsme vyzvedli význam mládežnických tur-

najů pořádaných Rémou RK a VK Kvasiny a na VK Sport jsme zapomněli a že se chlubíme po-

čty mládežnických družstev, což je jejich zásluha. Všechny informace v této zprávě uváděné, 

pokud si zaslouží uznání, nepokládáme a nikdy jsme samozřejmě nepokládali za zásluhy OVS. 

Uvádíme je proto, aby  všechny oddíly měly ucelené informace.

Hospodaření svazu za rok 2011, se odvíjelo podle rozpočtu schváleného výborem OVS. 

Příjmové položky rozpočtu tvořily:

a) dotace z krajského svazu  určená pro vlastní chod okresního svazu ve výši 11000 Kč a mi-

mořádná jednorázová dotace ve výši 16000 Kč. Obě tyto dotace jsme obdrželi až v závěru 

loňského roku a proto jsme nerozhodovali o částečných finančních dotacích směrem k oddí-

lům a přeložili jsme tuto záležitost do roku 2012.

b) vlastní příjmy okresního svazu spočívající  z vybírání  vkladů do dlouhodobých pravidelných 

soutěží – 5000 Kč

Využití těchto prostředků v roce 2011 je uvedeno  v následující tabulce:

Příjmy Plán Skutečnost

Dotace z KVS              11 000,00    27 000,00    

Dotace z OSS RK                          -                               -      

Vklady do dlouhodobých soutěží                5 200,00    5 000,00    

Pokuty, jiné platby                   300,00    -

Ostatní jiné příjmy                   200,00    -
Celkem příjmy 16 700,00 32000,00

Výdaje Plán Skutečnost

Schůze výboru                2 800,00                  2 486,00    

Okresní konference                          -      -

Aktiv vedoucích všech družstev                1 200,00                     758,00    

Dlouhodobé soutěže dosp.+ mládež                1 500,00                  1 000,00    

Příspěvky oddílům (mládež-turnaje)                7 000,00    -

Poštovné + spoje + internet                   800,00                     400,00    

Kopírování                   500,00    -

Hospodářskosprávní výdaje                   400,00    -

Cestovné                   500,00    -

OON                1 000,00    -

Materiál                   500,00    -

Ostatní výdaje (živ. jubilea, apod..)                   500,00                  1 537,00    
Celkem výdaje              16 700,00                  6 181,00    

Výsledek hospodaření 0,00    +           25 819,00    
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Pro vysvětlení jistých rozdílů mezi plánovanými výdaji a skutečnými výdaji v některých polož-

kách chceme podotknout, že jsme se vzhledem k nepřehledné situaci v ČSTV snažili výdaje co 

nejvíce minimalizovat. 

Máme-li stručně shrnout jak svaz pracoval v minulém roce, pak je třeba říci, že svaz vzal 

na vědomí poměrně ustálený počet družstev hrajících v okresních soutěžích a přizpůsobil tomu 

systém okresních soutěží. Bohužel současná realita je taková, že v rámci okresu se hraje jen 

jedna soutěž mužů. Pro uspořádání okresní soutěže žen se nepřihlásil potřebný počet družstev. 

Soutěž mužů probíhala  až na jeden případ bez komplikací, družstva si vzájemně vyhověla při 

případných změnách termínů a všechna utkání byla řádně odehraná. Tím jedním případem byl 

nesprávný postup nakládání se soupiskou u družstva mužů VK Sport RK. Po několika různých 

jednáních se záležitost vyřešila kompromisem a provedením nápravy se strany VK Sport RK.

Již řadu let nehrajeme v okrese soutěže mládeže. Tento stav by sváděl k závěrům, že jak 

oddíly, tak i výbor OVS v péči o mládež silně zaostávají. Tak tomu však není. Jak jsme Vás in-

formovali ve vydaných zpravodajích, v oddílech na okrese je v soutěžích ČVS zařazeno 14 druž-

stev mládeže, z toho je 4 družstva chlapecká. Bohužel, nebo snad bohudík, všechna tato druž-

stva startují v krajských soutěžích. Srovnáme-li, že v krajských soutěžích chlapců z 11 družstev 

jsou 4 z rychnovského okresu a v soutěžích dívek z 38 družstev je 10 z rychnovského okresu, 

pak podíl našeho OVS, vzhledem k jeho velikosti, můžeme hodnotit za víc než dobrý a občas-

nou kritiku na krajských zasedáních KVS, že okresy pro mládež dělají málo vždy odmítáme 

s poukazem na to, že existence krajských soutěží mládeže je zásluhou především oddílů pří-

slušných v okresech.

K personálnímu obsazení výboru OVS a jeho práci je třeba říci, že výbor svazu má 5 čle-

nů a revizní komisi dvoučlennou. Ochota  většiny současných členů výboru i revizní komise pra-

covat ve výboru je omezena pouze na toto volební období - maximálně do roku 2013. Věkové 

složení členů výboru, s výjimkou Luďka Rupricha, je velmi vysoké a tak bychom velmi rádi byli 

co nejdříve vystřídáni mladšími kolegy. 

V komunikaci jsme si my i většina oddílů zvykli na co největší využívání internetu. Přede-

vším při přenosu informací o výsledcích soutěží používáním nového informačního systému VIS -

ČVS, který se stal velmi solidním, rychlým a operativním zdrojem volejbalových informací.

V posledních letech se komunikace s oddíly podstatně změnila a to nejen z centra ČVS a KVS, 

ale i v našich podmínkách. Je potřebné, aby i v době budoucí se vzájemná komunikace mezi 

naším OVS a oddíly i družstvy v soutěžích vedla těmi nejmodernějšími, úspornými a nejpouží-

vanějšími způsoby. Podařilo se, že všechny oddíly působící v našem okrese daly do databáze 

informací kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jsou zasílány všechny zásadní informace pro 

oddíl a jeho předsedu. Tím samozřejmě není dotčena informovanost družstev v soutěžích pro-

střednictvím organizačních pracovníků družstev.. 

V průběhu minulého roku proběhla z iniciativy ČVS akce dalšího rozšíření  VIS. Šlo o další 

možnosti využívání VIS v oblasti provádění  registrací, přestupů a hostování elektronickým způ-

sobem, a pro soutěže krajské a vyšší také platba licenčních poplatků, platba pokut a provádění 
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změn v termínech utkání  S tím souvisela i novelizace celé řady vnitřních předpisů a směrnic 

ČVS.

Na závěr chceme poděkovat Vám a vaším prostřednictvím i ostatním  funkcionářům, trené-

rům a rozhodčím ve vašich oddílech za práci, kterou jste pro volejbal vykonali a dále konáte.

Žádáme Vás, abyste se s námi podělili o informace ze života Vašich oddílů o připravovaných i 

uskutečněných akcích, abychom je mohli zprostředkovat pro všechny ostatní oddíly.

Přejeme Vám mnoho sportovních úspěchů a mnoho radosti s volejbalem.

Výbor OVS v Rychnově nad Kněžnou.

V Rychnově nad Kněžnou 15.2.2012




