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1. Zpráva předsedy o činnosti TJ Sokol Troubky za rok 2017 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností TJ Sokol Troubky v uplynulém roce 
2017. 

TJ Sokol Troubky měla k 31. 12. 2017 276 členů v oddílech ASPV, 
volejbalu, ledního hokeje, jezdectví a nově oddílu florbalu což je přesně o 20 
členů více než v loňském roce. Výkonný výbor se pravidelně scházel v 7-
členném složení na svých zasedáních na která byl také pravidelně zván zástupce 
oddílu florbalu. Na těchto zasedáních VV řešil úkoly uložené Valnou hromadou 
a jiné záležitosti spojené především s chodem sportovní haly, se zajišťováním 
finančních prostředků na provoz a údržbu sportovišt, na investiční akce a v 
neposlední řadě se zabýval činností v jednotlivých oddílech a v TJ jako celku.  

Úkoly uložené valnou hromadou spočívaly v prodeji p. č. 481 v k.ú. 
Troubky nad Bečvou který se zatím neuskutečnil, v dohlížení na hospodárný 
provoz sportovní haly o kterém vypovídají snižující se náklady na energie ve 
srovnání s předchozími léty a to jak vlivem Energetických úspor tak vlivem 
internetové aukce energií, do které jsme se zapojili i v loňském roce s elektřinou 
a letos plánujeme soutěžit dodávku plynu. 

Finance na celý rok 2017 se podařilo zajistit díky finančním příspěvkům 
především z rozpočtu obce Troubky, z okresního sdružení ČUS v Přerově, z 
příspěvku od Olomouckého kraje z PROGRAMU VIII. – Organizace sportu ve 
sportovních klubech vypsaného MŠMT. Další příjmy plynou z příspěvků našich 
členů, z pořádaných sportovních a kulturních akcí během roku, od sponzorů a v 
neposlední řadě pak z pronájmů sportovní haly a dalšího majetku TJ Sokol 
Troubky.  

Ukončené, probíhající a plánované záměry TJ.  

Z ukončených akcí bych zmínil dokončení rozběžiště a doskočiště pro skok 
daleký vybudované za sportovní halou, kde se nám podařilo formou daru pořídit 
plachtu na zakrývání doskočiště. Také za halou zbývá dokončit travnaté hřiště, 
kde v jarních měsících proběhlo srovnání terénu a osetí hřištní trávou. Nicméně 
na kvalitě trávníku ještě musíme zapracovat a také zbývá zabudovat branky. Jak 
jsem již informoval na minulé VH o záměru TJ společně s SDH a Hanákem 
Troubky vybudovat přístřešek v areále na Záhumení, byl vyhotoven návrh 
trojstranné smlouvy o spolufinancování akce, kde je navržena 1/3 spoluúčast pro 
každou zúčastněnou stranu. Na tuto akci máme k dispozici cca 170 000,- Kč od 
obce Troubky to nevyčerpaná částka z nenávratné finanční výpomoci 
1 500 000,- která byla použita na Energetické úspory pro sportovní halu, nutno 
dodat že ze strany SDH i Hanáku zatím nebyl návrh odsouhlasen a tak se 
budeme bavit dál co je pro koho přijatelné pokud vůbec. 
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O záměru rekonstrukce asfaltového hřiště Na Dolách Vás informuji na VH 
každoročně, nicméně se nám nikdy nepodařilo získat finanční prostředky na tak 
jistě potřebnou akci. VV se proto rozhodl oslovit firmu Sofisgrant, která již 
úspěšně zpracovávala žádosti o investiční dotaci z programu MŠMT v minulosti 
a tak když byla vypsána potřebná výzva zpracovaná žádost o podporu na 
„Rekonstrukci hřiště TJ Sokol Troubky“ byla v průběhu srpna podána. 
V podmínkách tohoto programu byla např. vysoká stavební připravenost, proto 
byla oslovena firma BaF aby zpracovala projektovou dokumentaci pro společné 
uzemní rozhodnutí a stavební povolení. PD byla včas zpracována a na MMPř 
byla předána žádost o vydání tohoto rozhodnutí. Bohužel však musím říci, že ani 
tato fáze stavební připravenosti nebyla dostatečná (mimo jiné) a tak na konci 
listopadu  přišlo rozhodnutí o nenavržení tohoto projektu k financování. O 
dalším možnosti rekonstrukce asfaltového hřiště ještě budu informovat v bodu č. 
7 majetkoprávní záležitosti. 

Kulturní, společenskou a především sportovní činností v jednotlivých oddílech 
se již zabývala, nebo bude zabývat jistě velmi podrobně výroční schůze 
jednotlivých oddílů. V krátkosti bych jen zmínil z kulturních akcí, pořádání 
tradiční velikonoční zábavy oddílem volejbalu dále štěpánskou zábavu 
pořádanou oddílem ledního hokeje, ze společenskosportovních akcí to byla 
Pohodová sobota pořádaná oddílem ASPV, která se myslím těší čím dál většímu 
zájmu. No a ze sportovních akcí nebudu vzpomínat na pravidelné cvičení 
jednotlivých oddílů na svých sportovištích v rámci tréninku nebo pravidelné 
soutěže, jen zmíním a tímto děkuji za aktivní přístup hokejistů a nejenom jim za 
napuštění kluziště na Lidáku, které bylo využito v dopoledních hodinách jak pro 
zpestření hodin TV místní ZŠ tak odpoledne oddíly TJ ale i širokou veřejností. 
Nově ustanovený oddíl florbalu uspořádal v měsíci květnu v naší Sportovní hale 
turnaj ve florbale mužů.  

Závěrem výroční zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají 
přízeň a jsou ochotni jakýmkoli způsobem pomoci. 

Poděkovat musím hlavně zastupitelstvu obce, MŠMT, regionálnímu sdružení 
ČUS, Olomouckému kraji, panu Marku Vybíralovi z ulice Kozlovská, firmě 
ENPRO Energo s.r.o. a firmě TOPOS PREFA Tovačov za finanční podporu 
v loňské roce. Poděkování za spolupráci patří také ZŠ a MŠ Troubky, FK 
Troubky, SDH, Hanákum  a v neposlední řadě i všem členům výkonného 
výboru, vedoucím, trenérům družstev a také neregistrovaným příznivcům za 
jejich celoroční práci a také našemu správci sportovní haly panu Antonínu 
Ticháčkovi a nejenom za loňský rok ale za všechny předcházející roky, které pro 
nás odpracoval. A protože před prázdninami odchází na nikdy nekončící 
dovolenou, tak mu přeji ať si ji užije hlavně ve zdraví. 

Děkuji za pozornost. 


