
Milí členové oddílu, 

s koncem roku se sluší bilancovat, a protože na práci výboru není až tak moc vidět, dovolte, abychom 

vás tímto dopisem informovali o tom, co jsme letos pro oddíl udělali. 

Ubytovna nám stále vydělává nějaké peníze, a proto jsme se rozhodli věnovat jí více pozornosti. Dali 

jsme do pořádku ubytovací smlouvy a zbavili se neplatiče, jehož dluh teď více méně úspěšně 

vymáháme. Ke konci roku jsme za asistence Policie ČR řešili ozbrojené konflikty dvou ubytovaných, 

což jsme vyřešili ukončením jejich ubytování k poslednímu prosinci. Navíc jsme zvýšili stávající 

nájemné na 150,- Kč denně. Do ubytovny jsme investovali nákupem pračky, zčásti i nového nábytku a 

sporáku. S Novým rokem proběhne i kompletní výměna klíčů, takže vy, kteří máte klíč ke vstupním 

dveřím, hlaste se o nový u Ondry Jirčáka. 

S ubytovnou úzce souvisí naše klubovna, kde máme nové stoly a židle, tabuli a nově i zavedený 

internet. S dalšími drobnými součástkami nového vybavení v podobě lampionů, lékárničky či stanu 

jste se určitě osobně setkali. Co se týká nových overalů a dresů, které letos konečně dorazily, došlo k 

"drobnému" problému - částka, kterou měl oddíl jednotlivým členům přispívat, měla v souhrnu činit 

40 000 Kč. Dle objednaných kousků bylo spočítáno, že můžeme přispět částkou 1000,- Kč na jedince. 

Bohužel, po dodání dresů a overalů nastala mezi členy pozoruhodná směna, někteří si to rozmysleli, 

někteří chtěli jen kalhoty, a ne už vršek, prostě a jasně - všechny kusy byly rozebrány, ale mezi daleko 

větší počet lidí, tudíž po přepočítání příspěvku jsme vydali více než 50 000. Oddíl si to může dovolit, je 

to svým způsobem odměna pro všechny, kteří pro oddíl něco dělají, takže doufáme, že to pochopíte. 

Na soustředění a zakončení jsme vyčerpali schválený příspěvek v celé výši, a tak všichni zájemci o tyto 

akce se mohli těšit z nižších cen ubytování a stravování. 

V souvislosti s těmito výše uvedenými příspěvky jsme nuceni znovu řešit statut čestného člena, 

protože i jim byla v případě overalu, dresu či účasti na soustředění poskytnuta celá výše příspěvku, 

což se nám nezdá příliš spravedlivé. Návrh předložíme k projednání na Valné hromadě. 

Bez problémů letos fungovala činnost všech tří tréninkových skupin pod vedením Evy, Dany a Honzy, 

za což jim velmi děkujeme, jakož i všem, kteří jakkoli vypomohli při práci s mládeží. Úspěšně jsme 

zorganizovali VČP, dvě kola Orlické ligy, Mezinárodní den orientačního běhu, Trail-O a běží 

Rychnovská noční liga. Všechny tyto akce byly pro oddíl ziskové (např. za WOD jsme dostali 10 000,- 

Kč). Bezproblémové je i fungování našeho areálu pevných kontrol. 

Velice užitečnou se ukázala změna ve výboru, když po V. Jirouškovi nastoupila Jana Andršová, 

odbornice na projekty a dotace. Podařilo se jí sjednotit celý náš systém žádání o dotace, takže se 

můžeme pochlubit, že díky ní, Vaškovi a Zdeňkovi jsme letos získali na dotacích téměř 300 000 Kč  a 

úspěšně se nám je podařilo vyúčtovat. Vašek v červnu po vlastním zvážení postoupil většinu svých 

pravomocí ostatním členům výboru, což přispělo ke zkvalitnění a hlavně zrychlení naší činnosti. 

K dalším úspěchům si můžeme započítat nominaci Denisy Kosové na Sportovce Města (titul získala), 

na Sportovce roku letos nominujeme L. Filipa (1. místo na MČR z Hojné Vody), štafetu Evy Bártové, 

Míši Kosové, Rudy Hrobaře a Pepy Kulhavého (1. místo MČR sprintových štafet Uherský Brod), za 

trenéry Danu Peremskou a za akce závod pro vozíčkáře Trail-O a WOD. 

Zajisté jste během léta měli možnost vyzkoušet i nový systém přihlašování na vícedenní závody. Více 

méně se osvědčil, především díky obětavosti a vysokému nasazení Ivy Filipové, která neustále 



dohlašovala, přepočítávala a kontrolovala, jakož i díky ochotě naší paní účetní Věry Jirčákové, která 

několikrát odesílala platby a doplatky opozdilců. Správce našich webových stránek Martin Locker ve 

spolupráci s Ivou systém neustále ladí a vylepšuje, takže se v novém roce můžete těšit na další 

zdokonalení, se kterými vás na Valné hromadě seznámíme. 

Za propagaci naší činnosti a zviditelnění oddílu vděčíme hodně Majce Dusílkové díky překrásné 

nástěnce, co se týká článků v tisku, jsme bohužel limitováni tím, co nám otisknou. Milena Lockerová 

napsala do Orlického týdeníku i Zpravodaje celkem 12 článků, z nichž v různé formě krácení ze strany 

redakcí vyšly nakonec všechny (některé se zpožděním). Chvályhodná je naše spolupráce s okolními 

oddíly, orgány Města, Kraje i Svazu a celkové vylepšení vztahů s panem hajným.  

Na prahu nového roku děkujeme vám všem, kteří jste činnost vašeho výboru podporovali, a 

doufáme, že jsme vaši důvěru nezklamali. Těšíme se na shledání na Valné hromadě dne 10. února 

2017 a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů. 

Váš výbor ve složení Vašek, Zdeněk, Ondra, Milena a Jana 

 


