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velmi si vážíme dosavadní podpory obce, která je tenisovému klubu 1. LTC poskytována
v souvislosti sjeho činností a pomáhá realizovat jeho aktivity.

Dovolujeme si Vás proto seznámit s nejvýznamnějšími aktivitami roku 2013 a rámcovým
plánem činnosti na rok 2014.

Realizované aktivity a přehled organizovaných akcí

Hlavní náplni tenisového klubu bylo i v roce 2013 zajistit kvalitní zázemí pro hráče
tenisového klubu, rekreační tenisovou veřejnost a zejména realizovat aktivity ve vztahu
k dětem z naší obce.

Výdaje související s majetkem byly jako obvykle dány standardní péčí o tenisový kurt a
jeho zázemí. Do našeho hospodaření však v letošním roce významně zasáhla povodeň.
Většinu obvyklých nákladu spojených s údržbou majetku a přípravou kurtu na sezónu
bylo nezbytné vynaložit duplicitně z duvodu záplavy.

Významnějším problémem bylo zprovoznění vodního hospodářství, neboť zaplavením
studny bylo zničeno hlavní čerpadlo a s ním související rozvody. Kromě pořízení
nového čerpadla bylo nezbytné vyčistit a opravit centrální postřik kurtu. Z duvodu škod
zpusobených na podloží a povrchu kurtu nebyly provedeny další plánované práce
s obnovou plastových lajn. Nezbytně je nejprve počátkem sez6ny 2014 zpevnit podloží
a rekonstruovat poškozený povrch kurtu.

Výdaje související s činností byly standardní, neboť bez ohledu na povodeň se spolku
podařilo zorganizovat většinu standardních vlastních akcí, a to včetně jízdy dětí na
koních a tenisové školičky.

Celosezónní tenisová školička je naší historicky nejstarší aktivitou. Vznikla krátce po
zřízení tenisového dvorce a stala se nedílnou součástí aktivit realizovaných v pruběhu
roku na tenisovém dvorci. Pro děti z naší obce pořádána bezplatně a každoročně jí
navštěvuje cca 20 30 dětí.

Stejně tak dětský tenisový turnaj jsme začali pořádat již v roce 2006 pod názvem Dětský
tenisový desetiboj. Je realizací našeho nápadu, Jak děti zapojit do 10 sportovních
disciplín, při kterých je využívána tenisová raketa. Podporuje se tím nejen všeobecná
koordinace pohybu dětí, ale i cit pro pohyb s tenisovou raketou a práci s míčem. Tento



typ sportovních soutěží se ukázal v současné době vhodnější než dětský klasický
tenisový turnaj, neboť umožňuje vyrovnanější zapojení více dětí, které navíc získávají i
základní tenisové návyky.

V průběhu celého roku se klub rovněž tradičně aktivně zapojil jako spolupořadatel do
všech významných společenských akcí v obci. Pravidelně s ostatními místními spolky
se organizačně i finančně podílel na tradičních a hojně navštěvovaných akcích, jako
jsou čarodějnice, masopust nebo dětský den.

Prostředky z dotace od obce jsme využili v rámci výdajů takto;

1. Tlakový spínač okruhu 1100,- Kč
2. Tlakový spínač vodárny 5 445,- Kč
3. Tenisové míče 10400,-Kč
4. Antuka 4 500,- Kč
5. Tenisová školička vybavení a baby míče 2 980.- Kč
6. Údržba a drobné opravy 4999,- Kč
7. Čištění studny a rozvodů Po povodni II 200,-Kč

2. Plán na rok 2014

V oblasti společenských aktivit bude naše činnost navazovat na roky předešlé. Nadále
se budeme spolupodílet jak na organizování společných akcí s ostatními spolky, tak
hodláme pokračovat v realizaci vlastních tradičních akcí.

Významnějším úkolem pro rok 2014 je provedení rekonstrukce tenisového dvorce,
který byl poškozen povodní v roce 2013. Nutností je zabývat se stabilizací podloží v
místech, kde byl podklad odplaven vodou rozvodněného potoka. Provedena byla jen
provizorní oprava, umožňující dokončení letošní sezóny. Druhým problémem k řešení
je nutnost odstranit vrchní vrstvu na celém kurtu, neboť byla po celé ploše pokryta
jílovým nánosem, který i když byl částečně odstraněn, významně eliminoval
propustnost vody z dešťových srážek. Poškozeno bylo i ukotvení plastového značení
dvorce. Protože byla odplavena značná část antukového povrchu, je nezbytné Po
zpevnění podloží pořídit dostatek antuky na povrchovou desku tak, aby se povrch
netrhal a udržel po celé délce i plastové značení. I když standardně většinu péče o
tenisový kurt realizuje klub svépomocí a ve vlastní režii, zvažujeme možnost zadat jeho
rekonstrukci kurtu specializované firmě, a to z důvodu nutnosti profesionálně
rekonstruovat a ukotvit plastové značení čar.

Kromě výše uvedených úkolů bychom postupně rádi obnovili nářadí na úpravu dvorce,
pořídili sběrací koš na míče pro školičku a rozšířili dětmi využívané vybavení pro
výuku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že i když spolek maximum péče o kurt a jeho technické zázemí
realizuje s maximální svépomocí, potěšilo by nás, pokud by i nadále byl ochoten obecní úřad
podporovat činnost 1. LTC Psáry prostřednictvím dotace z rozpočtu obce a dovolujeme si



proto požádat o poskytnutí dotace na rok 2014 ve výši 25 000,- Kč, kterou bychom využili
na výše uvedené účely.

Děkuji Vám tímto jménem 1. LTC za dosavadní vstřícnost a podporu.
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