Vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové,
Vítám vás všechny na valné hromadě, kterou svolal výbor
Tělovýchovné unie Sokolov tak, jak mu ukládají naše stanovy. Dnešní
valná hromady je volební, protože již uplynul čtyřletý mandát
stávajícího výboru a kontrolní komise. V úvodu se krátce soustředím
na současnou situaci sportu v prosazování našich zájmů ve
společnosti. Ta má zatím ke spokojenosti velmi daleko. Nelze odepřít
našim představitelům v České unii sportu snahu o stabilizaci pozice,
kterou si sport zcela jistě zaslouží. Střešní organizace má hlavní úkol a
to je zabezpečit stabilní a dlouhodobé financování sportovních
subjektů ze státních zdrojů. Zabezpečení organizované tělovýchovy
od sportovních soutěží až po různé jednorázové sportovní akce či
další aktivity směřující ke sportu je zase náš úkol. Vedení ČUS velkou
měrou vyvíjí tlak na zvýšení podpory sportu v našem státě. Mezi jeho
hlavní priority patří zajištění financování sportovních subjektů
sdružených v ČUS. V této souvislosti probíhají častá jednání
s politickou reprezentací s cílem posílit financování sportu,
přepracovat programy MŠMT tak, aby státní podpora byla účelněji
cílena. K našim prioritám patří jednání o podmínkách pro sportování
klubů a to především se státními institucemi a také se subjekty
veřejné správy, což jsou kraje či obce. Řada z nich byla úspěšná,
přestože ČUS stále čelí mediálnímu tlaku, který jistě vnímáte a
k úspěšným jednáním nám nikomu nepřispívá. Přesto výsledkem této
důsledné práce ČUS je navýšení finančních prostředků do sportu
v roce 2019 na 7,1 miliardy Kč. Postupné navyšování finančních
prostředků do sportu se díky tomu všemu jeví reálně a v roce 2025 by
do sportu mělo jít již 15 miliard Kč. K tomu je ale potřeba
systémového řešení především ve vyhlašovaných programech. Jaký
je letošní stav jistě všichni vnímáte. To, že vyřizování žádostí až po
schválení a obdržení finančních prostředků z programu Můj klub je
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žádost podali. Dle schválených takzvaných vln si průběžně
kontrolujeme, kolik našich klubů již na tyto prostředky dosáhlo, a
třeba v srpnu jich bylo teprve 10. Následný slib k dokončení dotací
v září také neuspěl. Vyúčtovávání těchto opožděných dotací povede
k řadě komplikací. Ne každý byl schopen uhrazovat veškeré potřebné
náklady z jiných zdrojů tak, aby je v závěru roku uplatnil do zaslané
dotace MŠMT. Pokud to ale nedokáže, může se stát, že tyto
očekávané zdroje nakonec vrátí zpět MŠMT. Případné půjčky, které si
některé kluby vzaly, dle sdělení MŠMT z dotací nelze hradit. Takže dle
tohoto stavu můžeme i pochybovat o celkovém objemu dotací do
sportu, jak bylo zmíněno. Pro rok 2020 vyhlašuje MŠMT program Můj
klub naposledy. Ten je již vyhlášen a žádosti, jak víte, se právě
podávají a termín pro podání končí 18.11.2019. Kladem je jejich
jednoduší verze. Následné programy bude již vyhlašovat Národní
sportovní agentura. ČUS její založení podporovala zejména s cílem
nastolení rovnoprávných, jasných a ověřitelných podmínek pro
poskytování státních dotací do rozvoje sportu. Tato vznikla od
1.8.2019 a postupně bude přebírat tuto problematiku od MŠMT. ČUS
nabízela a stále nabízí vedení Agentury veškerou součinnost v jejím
úsilí o nastolení standartních poměrů v oblasti státní podpory a při
koncipování plánu rozvoje českého sportu. Věříme, že se vznikem
této agentury ke zlepšení tohoto stavu dojde. Zejména obnovení
programu na údržbu tělovýchovných zařízení, protože těch vlastní
naše kluby ještě stále dost a jejich údržba je pro jejich stáří
problematická. Částečně nám s tímto problémem pomáhá již druhý
rok Karlovarský kraj a to cca 6 milióny Kč. Se vznikem této agentury
má také dojít k dlouhodobému zabezpečení objemu finančních
prostředků do klubů, což by konečně celou situaci zklidnilo.
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Novým členem byl v květnu výborem přijet Sportovní klub stolního
tenisu Chodov. Celkem je v těchto klubech 7 371 členů, o 18 méně
než vloni. Z toho tvoří mládež 3025 členů.
V posledním období dochází postupně ke změnám legislativy,
která na naší organizaci průběžně negativně doléhá. V důsledku toho
vznikly servisní centra sportu na úrovni krajů a regionů. U nás je to
Servisní centrum sportu ČUS Sokolov. Je pobočným spolkem České
unie sportu a tudíž může přijímat dotace MŠMT prostřednictvím ČUS.
Tělovýchovná unie Sokolov, jako samostatný právní subjekt tuto
možnost nemá. Proto také letos došlo k převodu zaměstnanců z TVUS
na SCS. Pro sportovní kluby se de fakto nic nemění. Zvládání
veškerých nároků, které jsou na vaše kluby v důsledku různé
administrativy kladeny vám jsou nadále dle vaší potřeby ochotni
pomáhat řešit stejní zaměstnanci, kteří působí v sekretariátu, se
společným sídlem jak TVUS, tak SCS.
Tlak na činnost a řádné
fungování servisních center sportu se i ze strany ČUS zvyšuje
v kontextu snahy o udržení a zlepšení nastavení fungujícího systému.
Jejich prostřednictvím Vám všem jsou obratem zasílány veškeré
informace ať už k dotačním titulům z MŠMT, KÚ případně měst a obcí
a nejen ty ale i další důležité informace, které byste jinak mohli
přehlédnout. Zároveň je Vám naše ekonomka a účetní připravena se
vším v oblasti ekonomiky sportu pomoci. Spousta z Vás její pomoc
využila a to hlavně s podáváním žádostí na MŠMT a následným
vyúčtováním. V posledních dnech se postupně nabízí řada různých
agentur s pomocí klubům při zpracovávání dotačních programů. Je na
vašem zvážení, zda využijete jejich pomoc, která bude zcela jistě za
úplatu, nebo nadále zůstanete spolupracovat s námi. Ta je odvislá od
členství v České unii sportu a tím i Tělovýchovné unii Sokolov.
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spíše symbolickým vyjádřením kladného zájmu o využití služeb, které
v průběhu roku lze využívat. Ty vycházejí z potřebné znalosti a
informovanosti aktuální problematiky zaměstnanců SCS. Tento
příspěvek je ale také vyjádřením členství k České unii sportu a proto
je základem tohoto svazku. Pokud sdružený klub tento příspěvek
neuhradí, vyjadřuje tak signál, že se v České unii sportu sdružovat
nechce a bude tedy vyřazen.
Naším zájmem je, aby sdružené kluby měli dostatek možností k rychlé
a snadné informovanosti o potřebných záležitostech. K tomu slouží
také informační systém ČUS, a webové stránky TVUS, Krajské
organizace ČUS, případně i ČUS samotné.
Tělovýchovná unie bude nadále pokračovat v organizace Sportovní
ligy základních škol pro 1. stupeň, abychom také přispěli
k potřebnému vlivu na tuto věkovou skupinu. V uplynulém ročníku se
této ligy zúčastnilo celkem 2843 dětí ve školních, okrskových a 12 ti
okresních kolech. Zapojeno bylo 20 základních škol a tradičně jsme
v září 8 nejúspěšnějších ocenili.
Připravujeme opět i vyhlášení Sportovce roku. Máme v plánu ho opět
uskutečnit v Klášterním kostele na Starém náměstí v Sokolově. Toto
místo se zatím osvědčilo, a proto ho hodláme opět využít. My se
budeme snažit celou akci uspořádat ještě lépe než ty předešlé a na
vás bude navrhnout na ocenění vaše úspěšné sportovce, kteří si tuto
publicitu určitě zaslouží.
Výbor Tělovýchovné unie se od minulé valné hromady 27.11.2018
sešel celkem 3x. Zabýval se aktuálními záležitostmi nutnými k chodu
Tělovýchovné unie a přenosu potřebných informací do TJ/SK a
zpětně. Výraznější pozornost nadále věnoval pokračující nepříznivé
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chod celé naší organizace. Pro nás je zásadní chod sekretariátu, který
je pro sdružené kluby potřebným článkem k řešení narůstajících
administrativních problémů.
Vážení delegáti,
Chtěl bych vám jménem výboru TVUS, ale i svým, poděkovat za
přínos a práci ve prospěch rozvoje sportu a tělovýchovy
v podmínkách našeho okresu. Oceňuji přístup všech městských a
obecních úřadů, jeho funkcionářů a pracovníků za podporu a
pochopení naší práce a při jednání s většinou z nich. Máme
zkušenosti, že se téměř vždy snaží najít potřebné řešení našich
problémů, které také mnohdy obtížně hledají.
Opět přichází období mnoha změn, které v nás ale udržuje
přesvědčení, že již konečně dojde k prosazení těch změn, směřujících
ke zklidnění práce funkcionářů sportovních klubů, podpoře našich
trenérů, aby došlo k jejich navyšování a mohli jsme sportovní aktivity
rozšiřovat a otočit opačný letitý nepříznivý trend.
K tomu nám všem přeji mnoho úspěchů.

