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28. 4. 2014 – „A tak to začalo…“ 

Rozhodující datum, kdy to všechno začalo, je 28. 4. 2014. Sešlo se nás 16, tak to alespoň 

zpočátku vypadalo, jenže dle dalšího vývoje jen 15 vědělo, proč tam jsou, jeden tápal.  

Důležité body: 

1) Schválení stanov – proběhlo seznámení se zněním stanov spolku, diskuze, kosmetické 

úpravy a nakonec jednomyslné schválení hlasováním 

2) Volba orgánů spolku – vše jak na drátkách a bez zbytečných debat byl zvolen výbor a 

kontrolní komise 

3) Ustavující schůze se shodla, že se zaregistrujeme dle zákona jako zájmový spolek se 

všemi následnými potřebnými formalitami a ze zákona vyplývajícími povinnostmi 

4) Stanovení výše příspěvků – ačkoliv to zpočátku tak dramaticky nevypadalo, zde pro 

mladou organizaci nastal největší a dalekosáhle diskutovaný problém, který měl 

dozvuky několik měsíců po svém vzniku.  

Příspěvky 200,- Kč/rok pro dospělé a 100,- Kč/rok pro děti a studenty do 18 let byly 

odsouhlaseny s tím, že v případě ukončení členství v průběhu roku se vracet 

nebudou.  

Vzhledem k tomu, že se z příspěvků udělal pro mnohé zásadní problém, uvádím 

propočet – pro dospělé 16,66 Kč/měsíc, pro děti a studenty 8,33,- Kč/měsíc. 

Pokud se stane kdokoliv, dítě nebo dospělý, členem jakéhokoliv sportovního, 

kulturního či jinak zaměřeného zájmového kroužku v Mostě a okolí, může počítat 

s příspěvkem 200,- Kč a více /měsíc. 

5) Zajištění informovanosti – vývěska bezplatně zapůjčená obcí, nacházející se 

v prostoru sportovně oddychového areálu pod obecním úřadem.  

Členům, kteří poskytli mail, budou informace posílány operativně. 

Výbor zajistí urychlené zprovoznění webové stránky. 

6) Zaúkolování výboru – zajistit všechny organizační záležitosti pro oficiální registraci 

spolku dle zákona. 

Od dubna 2014 započaly pravidelné tréninky pod vedením SKK Korozluky: 2x týdně 

tenis (vedoucí Smetánka Jakub), 1x týdně florbal (vedoucí Sklenka Michal), 3 x týdně 

taneční cvičení (vedoucí Bibeňová Andrea) a 1x týdně rybářský kroužek (vedoucí Augusta 

Pavel).    



Strana 2. 

 

21. 6. 2014 – I. ročník tenisového turnaje 

Ačkoliv SKK ještě oficiálně nevznikl, úřední šimlové jsou občas k neporažení, na snaze jeho 

členů to nemůže nic ubrat.  

Prvního ročníku tenisového turnaje se zúčastnilo 12 dětí, rozdělených do dvou kategorií – 

chlapci starší a dívky s chlapci mladšími. Soutěž se skládala ze dvou částí – tenisové 

dovednosti a turnaj. Za tak krátkou dobu, co se děti  tenisovým dovednostem učí, byly vidět 

značné pokroky. Všichni podávali velice dobré výkony, všichni bojovali na maximum. Veliký 

dík patří dospělákům – Jakubu Smetánkovi, Pavlovi Chýlemu a Jarce Paulusové za zajištění 

akce a bezproblémovou organizaci. 

Výsledky: 

Chlapci starší (5 účastníků): 1. Augusta Andrej, 2. Sklenka Michal, 3. Konečný Jakub 

Dívky a chlapci mladší (7 účastníků): 1. Ondovčínová Andrea, 2. Smetánka Lukáš,                    

3. Husárová Barbora 
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10. 7. 2014 – Zápis do spolkového rejstříku 

Toto datum je nutné respektovat jako datum oficiálního vzniku SKK Korozluky, z.s.. 

Tento den je datem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad 

Labem v oddílu L, vložka 9181 

10. 7. 2014 – První sponzor spolku 

Manželé Smetánkovi vložili do kolébky nově vznikajícího spolku 3.000,- Kč. Veliký dík. 

5. 8. 2014 – I. zasedání výboru 

Výbor se oficiálně pustil do práce, rozdal si úkoly organizační zajištění chodu spolku a 

zároveň úkoly na přípravu konkrétních akcí pro děti i dospělé. 

Členská základna se rozrostla, aktuální stav 21 - 17 dospělých, 4 děti. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

14. 8. 2014 – Druhý sponzor spolku 

Společnost Delfy s.r.o. poskytla na základě reklamní smlouvy 5.000,- Kč na činnost spolku. 

Děkujeme za pomoc. 

21. 8. 2014 – II. zasedání výboru 

Výbor pracuje a plní zadané úkoly.  

Spolek je zaregistrován na úřadech, má své IČO i registraci plátce daně na FÚ, má i své 

razítko. Zastupitelstvu obce je předána smlouva o pronájmu obecních prostor. Přes zimní 

období bude zajištěna tělocvična – haly v Bečově i Obrnicích reagovaly na naši žádost kladně.  

Takže se můžeme těšit – poprvé v historii obce bude zajištěno sportovní vyžití našich dětí i 

dospělých v zimních měsících. 

Členská základna na stejné úrovni. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 
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30. 8. 2014 – KOROBĚH 2014 

U příležitosti oslav obce Korozluky se v sobotu 30. 8. 2014 od 10:00 uskutečnil první ročník 

dětského orientačního běhu zvaný KOROBĚH 2014.  

Počasí přálo a na start se postavilo celkem 26 běžců z řad dětí. Jejich úkolem bylo běžet po 

vyznačené trase a cestou splnit 4 úkoly na určených stanovištích. Okruh měřil 1,9 km a každý 

běžec musel absolvovat všechny úkoly. 

 

 

7. 9. 2014 – Zrození webové stránky 

A jsme vidět!!! Kdo má zájem, najde nás na internetu – www.skk-korozluky.cz.  

A kdo nám chce psát – skk@skk-korozluky.cz. Těšíme se na Vaši spolupráci a Vaše nápady, 

jak činnost spolku rozšířit a vylepšit. 

Budeme rádi za každý nový podnět a nápad, který obohatí vyžití dětí i dospělých v obci. 

http://www.skk-korozluky.cz/
mailto:skk@skk-korozluky.cz
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11. 9. 2014 – III. zasedání výboru 

Další úkoly splněny, nové úkoly rozdány. 

Hala pro zimní vyžití dětí i dospělých zajištěna – Bečov PO a ST vždy od 17,00 do 18,30 hod. 

Na webových stránkách je přehledný rozpis pravidelných tréninků a dalších činností. Každý si 

může vybrat dle vlastního zájmu a potřeb. 

Členská základna se opět rozrostla - aktuální stav 28 - 20 dospělých, 8 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

 

13. 9. 2014 – Rozšíření cvičení, nové lekce 

Zkoroholky připravily nové lekce cvičení se zaměřením na strečink (protahování těla), kardio 

cvičení (zbavování se nadměrného tuku a kalorií) a zumbu (tvarování postavy). Lekce se 

konají v pravidelných termínech na velkém sále obecního úřadu a jsou rozděleny zvlášť pro 

děti a zvlášť pro dospělé.  

 

14. 9. 2014 – První volejbal 

Tato neděle se stala termínem zahájení nové sportovní aktivity v obci – volejbalu. Rozhýbat 

tělo před nedělním obědem může přijít každý dospělý – muž i žena. Přes zimu volejbal 

neusne, bude pravidelnou náplní i v tělocvičně. 

 

26. 9. 2014 - Korozlucká akce v Mosteckém deníku !!!  

Korozlucká Koroolympiáda byla uvedena jako jeden ze zajímavých tipů víkendových akcí - 

"Kam o víkendu"! Takže máme trochu nečekaný problém – na místní akci se nám hlásí i 

přespolňáci.  

Třeba to bude pro všechny škarohlídy poselství toho, že se v obci děje něco prospěšného – a 

to tak, že pro všechny! 
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26. 9. 2014 – I. ročník Korozlucké udice 

Rybářský kroužek ve spolupráci s obcí Korozluky uspořádal v pátek dne 26.9.2014 od 16:30 

první soutěžní klání pro mladé začínající rybáře.  

Akce s příznačným názvem "Korozlucká udice" se zúčastnilo 12 soutěžících. 

Soutěžilo se ve třech disciplínách – znalosti rybářského řádu, poznávání ryb, rostlin a 

živočichů žijících v a u našich rybníků a řek a lovu ryb udicí. 

Každá disciplína byla vyhodnocena samostatně a součet výsledků dal konečné pořadí. 

Výsledky: 1. Augusta Alex, 2. Konečný Jakub, 3. Křenek Jakub 
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27. 9. 2014 – II. ročník Koroolympiády 

Dne 27. 9. 2014 od 9:30 úspěšně proběhl II. ročník Koroolympiády.   

Akce se nesla ve znamení REKORDNÍ ÚČAST, REKORDNÍ VÝSLEDKY!!!  

Celkem se akce zúčastnilo 29 soutěžících. 

starší chlapci a dívky (10 let a starší) 

  Vítězové nejlepší z dívek v kategorii 

1. Augusta Andrej Ondovčínová Andrea 

2. Nedrda David Fraňková Eliška 

3. Nedrda Jan Krátká Nela 

mladší chlapci a dívky (6-9 let)  

  Vítězové nejlepší z dívek v kategorii 

1. Smetánka Jakub Chýlová Karolína 

2. Ickert Dan Langová Tereza 

3. Ondovčín Josef Chýlová Lucie 

předškoláci :-) 

  Vítězové 

1. Šiman Jakub - 6 let 

2. Plhák Vojta - 5 let 

3. Podolánová Natálie - 5 let 

Konkurence ve všech třech kategoriích byla opravdu silná a vítězem pro nás byl každý, kdo 
zvládl všech 9 disciplín.   

Gratulujeme! 

Jako neoficiální disciplínu si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchové pistole vleže na malý terč. 
O střelbu byl velký zájem a zjistili jsme, že máme ve vsi řadu šikovných "ostrostřelců". Každý 
minimálně jednou trefil terč, řada dětí z 5-ti ran dokonce pokořila hranici 30 bodů.  

A nejlepší zaznamenaný výsledek - neuvěřitelných 42 bodů Davida Nedrdy.  Skvělé!      
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Foto z Koroolympiády: 
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30. 9. 2014 – třetí sponzor spolku 

Pan Luboš Luňáček přispěl na konto spolku částkou 3.000,- Kč. Děkujeme. 

2. 10. 2014 – IV. zasedání výboru 

Další úkoly splněny, nové úkoly rozdány. 

Domluveno - hala pro zimní vyžití dětí i dospělých začne v Bečově od listopadu 2014 od 

17,00 hod. Rozdány dotazníky pro určení zájmu dětí, zda je pro ně vhodnější termín 

v pondělí nebo ve středu. 

Zakládajících členů spolku je o jednoho méně – jak bylo uvedeno dříve, tápající dotápal a na 

svou žádost vystoupil. 

Přesto se členská základna se opět rozrostla - aktuální stav 35 - 20 dospělých, 15 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

 

4. 10. 2014 – schůzka se Zkoroholkama 

Členové výboru přijali pozvání na setkání s děvčaty ze Zkoroholek.  

Obcí se šířily nepravdivé nebo polovičaté informace o vlastní činnosti spolku a zároveň bylo 

spolku vytýkáno, že supluje činnost obce a přebírá její akce. A vybírá za to vše navíc členské 

příspěvky. 

Závěr – spolek chce s obcí úzce spolupracovat a nabízí možnost získávání financí ze zcela 

jiných zdrojů, než je schopna zajistit obec. Hlavním tématem spolku je udržení stávajících 

akcí pořádaných obcí s tím, že může finančně vypomoci a dále rozšíření sportovních a 

kulturních činností pro všechny občany obce, kteří o to budou mít zájem. 

Důkazem, že se vše podařilo uvést na pravou míru, může být i to, že po této schůzce spolek 

obdržel osm žádostí o přijetí nových členů. 
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5. 10. 2014 – čtvrtý sponzor spolku 

Paní Jana Peroutová, zámek Korozluky, přispěla na konto spolku částkou 3.000,- Kč. 

Děkujeme. 

14. 10. 2014 – pátý sponzor spolku 

Společnost RAPID Most, spol. s r.o. poskytla na základě reklamní smlouvy 3.000,- Kč na 

činnost spolku. Děkujeme za pomoc. 

16. 10. 2014 – šestý sponzor spolku 

Společnost HASMAN - výtahy poskytla na základě reklamní smlouvy 5.000,- Kč na činnost 

spolku. Děkujeme za pomoc. 

 

16. 10. 2014 – V. zasedání výboru spolku 

Další úkoly splněny, nové úkoly rozdány. 

Byl vyhodnocen průzkum mezi dětmi na využití tělocvičny v Bečově – většina dětí preferuje 

středu. Je rozhodnuto – pondělí dospělí, ve středu děti. 

Byl předložen první nástřel rozpočtu na rok 2015. Členové výboru a jednotliví vedoucí 

kroužků a zájmových skupin mají nyní možnost tento návrh připomínkovat. 

Členská základna se opět rozrostla - aktuální stav 43 - 22 dospělých, 21 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

21. 10. 2014 – sedmý sponzor spolku 

Společnost MOLUX, s.r.o. poskytla na základě reklamní smlouvy 5.000,- Kč na činnost spolku. 

Děkujeme za pomoc. 
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28. 10. 2014 – Dýňování na zámku, neb Hallowen v Korozlukách 

Dne 28. 10. 2014 proběhl I. ročník akce zvané "Dýňování na zámku",  neb Halloween v 

Korozlukách.   

Akce se zúčastnilo odhadem 40 dětí v doprovodu dospělých. Počasí přálo a všichni si 

odnesli nevšední zážitek. Dýně prokoukly v krásných šklebech a po zapálení vypadaly 

úchvatně. 

Poklonu musíme složit i šéfkuchaři Davidovi – dýňová polévka, kterou mnozí ochutnali 

poprvé, byla bez chybičky. Rovněž čaj a svařák z dílny zámecké paní zahřál a navodil tu 

správnou atmosféru. 

Děkujeme obci Korozluky, zámku Korozluky a všem našim partnerům za podporu. Věříme, že 

akce se líbila a proto bychom ji rádi zopakovali i v roce následujícím. 

   

   

 

 

http://www.skk-korozluky.cz/nasi-partneri/
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A ještě jedna společná fotka z dýňování… 

 

 

29. 10. 2014 – Tělocvična Bečov - děti 

Ve středu 29. 10. 2014 byla zahájena sportovní příprava v Bečovské hale. Zájem dětí je 

obrovský. Po společném rozcvičení si samotné děti vyberou, který z tréninků budou 

absolvovat – buď florbalový, nebo trénink zaměřený na míčové hry. A že to děti baví, je vidět 

i z fotografií… 
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3. 11. 2014 – Tělocvična Bečov – dospělí 

V pondělí 3. 11. 2014 byla zahájena i zimní příprava dospěláků. I pro dospělé jsou vybrány 

dvě aktivity – volejbal, který se bude hrát každé liché kalendářní pondělí a nohejbal, který 

bude mít vyčleněno pondělí sudé. 

Začalo se, jak určil kalendář, volejbalem, a kdo se zúčastnil, nelitoval. Pohybu si každý z devíti 

hráčů užil dosyta. 

 

3. 11. 2014 – osmý sponzor spolku 

Paní Jana Smetánková přispěla na konto spolku částkou 3.000,- Kč. Děkujeme. 

11. 11. 2014 – SKK je členem MAS Naděje o.p.s. 

Dne 11.11.2014 jsme byli na základě naší žádosti přijati za řádné členy obecně prospěšné 

společnosti MAS Naděje o.p.s. (dříve MAS Naděje pro Mostecko o.s.). Občanské sdružení 

Místní akční skupina Naděje pro Mostecko, vzniklo 13. prosince 2005. Území, na kterém MAS 

Naděje pro Mostecko působí, je vymezeno 26 obcemi okresu. Korozluky jsou v tomto 

uskupení zastoupeny obcí, zámkem Korozluky a naším spolkem SKK Korozluky, z.s.. Sdružení 

bylo založeno za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 

regionu MAS Naděje pro Mostecko. Nově zřízená MAS Naděje o.p.s. plně pokračuje ve směru 

původního záměru občanského sdružení a spolupodílí se na výběru vhodných rozvojových 

záměrů a jejich financování z prostředků EU a státního rozpočtu ČR na území Mostecka. 
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16. 11. 2014 – KoroDrakiáda, aneb naši malí draci, vypouštěli draky 

Drakiáda proběhla na našem místním „letišti“ od 14,00 hodin. Původní záměr, že si děti sami 

před akcí draky vyrobí a své výtvory otestují při 1. ročníku Drakiády, se bohužel nepodařilo 

zrealizovat. Ti z dospěláků, co umí draka vyrobit, neměli čas a my ostatní, co to zas tolik 

neumíme, jsme se do toho neměli odvahu pustit. Ale je to ponaučení pro příště, stačí 

důkladnější a včasnější naplánování, více odvahy a ono to půjde.  

Přesto kupovaní draci létali, děti se bavily, dospělí mrzli, když zrovna po stromech nelezli. 
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Počasí bylo typicky podzimní - zataženo a foukal poměrně studený vítr. Přesto se většině dětí 

podařilo dostat svého draka do vzduchu. V jednom okamžiku společně létalo 9 

draků.  Někomu drak sice nakonec nevydržel nápor větru (tým Emingerovi), někomu se 

zamotal do stromů (tým Augustovi a Michal Sklenka), některým pomáhal držet draka i pes 

(tým Jakub Konečný), někdo draka vyvažoval kukuřicí (tým Peroutovi) a jiní zase svým 

drakem plašili dravce (tým Luňáčkovi)! Jeden drak v tom větru nechtěl vůbec dolů (tým 

Smetánkovi) a jeden nám dokonce uletěl (tým Šimanovi). Byl nakonec spatřen v místní 

hospodě (že by žízeň?) a navrácen původnímu majiteli, takže vše dobře dopadlo. 

 

26. 11. 2014 – VI. zasedání výboru spolku 

Další úkoly splněny, nové úkoly rozdány. 

Za splněné úkoly především akce Dýňování a Drakiáda. Obě akce proběhly ke spokojenosti 

dětí i dospělých. 

Návrh rozpočtu na rok 2015 dostal finální podobu, uvidíme, co se podaří zajistit. Všechny 

pravidelné plánované akce jsou finančně poryty. 

Členská základna se opět rozrostla - aktuální stav 45 - 21 dospělých, 24 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

 

3. 12. 2014 – spolek je řádně pojištěn 

Byla uzavřena pojistná smlouva s Českou pojišťovnou a.s. na „Pojištění odpovědnosti 

podnikatelů“. Pojištění se vztahuje na veškeré činnosti, které má SKK Korozluky, z.s. zapsané 

v Obchodním rejstříku s limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč + odpovědnost za škody 

převzatých nebo pronajatých věcí s limitem 100 000 Kč. Roční pojistné činní 3 731,- Kč a 

pojistka je platná do 3.12.2015.   

 

6. 12. 2014 – devátý sponzor spolku 

VEBA, textilní závody, a.s. přispěla formou daru na konto spolku částkou 30.000,- Kč. 

Děkujeme. 
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11. 12. 2014 – VII. zasedání výboru spolku 

Další úkoly splněny, nové úkoly rozdány. 

Podařilo se domluvit s novým zastupitelstvem na schůzce ohledně spolupráce SKK s obcí. 

SKK má první schválenou dotaci – z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt „ Sportovní aktivity 

zima 2014/2015“. Peníze dorazí jako vánoční dárek.  

Děkujeme Ing. Nedrdové za významnou pomoc při zpracování podkladů pro dotaci. 

Členská základna zůstala stejná - aktuální stav 45 - 21 dospělých, 24 dětí. 

Více v přiloženém oficiálním zápisu. 

14. 12. 2014 – Vánoční dílna 

V neděli dne 14. 12. od 15:00 proběhla na sále OÚ v Korozlukách akce zvaná "Vánoční 

dílna“.  

Děti si pod odborným vedením zkušených floristek Heleny Humpolcové a Jany 

Smetánkové vyzkoušely výrobu svícnů, věnečků či jiných vánočních ozdob a dekorací.  

Máme ve vsi řadu velice šikovných dětí! Jejich díla byla opravdu povedená a jistě i doma 

jejich snahu ocenili. Děti zažily na třetí adventní neděli opět něco nového, a to za doprovodu 

vánočních koled a při ochutnávce domácího vánočního cukroví. 
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19. 12. 2014 – spolek má svou účetní 

Pro zajištění vedení účetnictví pro rok 2014 byla vybrána společnost Ing. Michaela Kysilková, 

IČO: 86781219. Jedná se o společnost, která má zkušenosti s účtováním neziskových 

společností a by nám doporučena ze strany MAS Naděje. Náklady na provedení účetní 

závěrky a daňového přiznání budou do 3 tis. Kč    

 

20. 12. 2014 – Dárek pod stromeček 

Jelikož se v roce 2014 našemu spolku finančně dařilo, připravil výbor spolku pro naše malé a 

mladé členy vánoční dárek.  

Každý člen spolku mladší 18-ti let obdržel poukázku na nákup zboží v prodejně Sportisimo 

v hodnotě 500,- Kč. 

Děti si tak mohou vybrat potřebné vybavení pro sportovní vyžití v příštím roce. 

 

23. 12. 2014 – Dotace z Ústeckého kraje – 22.750,- Kč 

SKK Korozluky, z.s.  má první peníze ze schválené dotace z Ústeckého kraje na projekt 

„Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže zima 2014/2015“!   

Získali jsme dotaci ve výši 70% na projekt s rozpočtem 32 500 Kč.  

Konečná částka ve výši 22.750,- Kč bude využita na pronájem tělocvičny, vybrané sportovní 

potřeby a ceny do soutěží, které plánujeme uspořádat v březnu.  

Děkujeme Ústeckému kraji za jeho podporu! 
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23. 12. 2014 – PF 

A to je konec… Tedy jen roku 2014, samozřejmě. Těšíme se na nové krásné zážitky při 

sportovních kláních a na kulturních akcích v roce 2015. 

Přejeme všem našim spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to 

nejlepší a především, nechť se všem splní vše to, po čem nejvíce touží. 

Děkujeme Anežce Peroutové (5 let) za krásné PFko, které jsme s jejím laskavým dovolením 

použili pro naše přání vám všem. 

 

Vše nejlepší v roce 2015 

  

 


