Zpráva o činnosti TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí za období 2011 - 2015
Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní VH naší TJ – mj. tato je
již pátá, která se koná pod současným vedením TJ. Na úvod bych chtěl především poděkovat
Vám, a také všem členům Vašich jednotlivých oddílů, za Vaší práci a činnost. Prezidentem
byl v tomto období Mgr. Petr Havel, zástupcem byl r. 2006 Ing. Karel David a ekonom Ing.
Jiří Jirásko.
1. Vnější podmínky a ekonomický vliv
Období 2011 – 15 bylo pro sport v ČR složité, pokračovala situace z let 2007 – 10.
Nejhorší situace byla v roce 2011, kdy sportovní prostředí ztratilo Sazku a.s. Teprve
v posledních třech letech se situace zlepšila (dotace ze strany města – peníze z hazardu, a
rovněž začaly docházet dotace ze strany ČUS a jednotlivých svazů). V letech 2013 - 2014
došlo k zásadním změnám v celé oblasti sportu – došlo k transformaci ČSTV na ČUS, ze
strany MŠMT ČR a vlády byla posílena pozice ČOV (hlavní garant sportu), a také
jednotlivých svazů. Negativním rysem však bylo oslabení pozice jednot a klubů – snad v roce
2016 dojde k narovnání a zvýšení dotací do základních článků – jednot a klubů. Vedle
oddílových a členských příspěvků jsou hlavním zdrojem financí dotace ze strany Města
Sezimovo Ústí (v posledních letech cca 350 tis. Kč), a dále pak dotace ČUS, které podle
posledních informací budou pokračovat a měly by se navyšovat (programy IV, VIII a Sportuj
s námi). Pokračuje spolupráce s firmou Kovosvit – 50 tis. Kč/rok a některými dalšími
sponzory. Každý rok se podařilo sehnat dotaci Krajského úřadu – především na materiálně –
technickou základnu. Postupně docházelo ke zdražování energií a dalších vstupů (doprava,
pronájmy, atd.), rovněž shánění sponzorů bylo a je obtížnější.
2. Hodnocení činnosti TJ:
V těchto letech se na činnosti TJ Spartak MAS odrážela celosvětová hospodářská a
republiková situace – doznívání krize, postupné oživení ekonomiky. Vedle sportovní činnosti
se podařilo dotáhnout realizovat některé investiční akce a rekonstrukce – dokončení sportovní
haly v areálu házené (zahájení na podzim 2005, v roce 2011 instalace tepelného čerpadla –
grant KÚ v hodnotě 300 tis. Kč a v roce 2015 podstropní ventilátory – 50 tis. Kč (opět grant
KÚ) – celkem hodnota cca 19 mil. Kč, Dále – oprava potírny v sauně (Správa města – 2011),
reko vytápění budovy házené (po zaplavení v roce 2012), oprava oplocení a centrálního kurtu
v areálu tenisu, zateplení a výměna oken areálu házené (2015) – vesměs řešeno Správou
města – dotace pro TJ dostává přímo Správa města a postupně je uvolňuje – občas se objeví
problémy s cenou a kvalitou práce.

Členská základna byla po celé období stabilizována, počet oddílů se v roce 2011 rozšířil na
15 – přibyl oddíl florbalu, který byl zaměřen na mládež, dále pak v roce 2014 oddíl lehké
atletiky (opět zaměřen na mládež). Došlo rovněž k zániku některých oddílů – florbal,
badminton, ve stavu klidu je oddíl kuželek a kulturistiky (nyní aerobic), menší aktivitu
vykonává oddíl basketbalu a kanoistiky. Stále patříme k největším sportovním oddílům
v kraji. Vývoj členské základny: - počet členů TJ se ustálil v rozmezí 1300 - 1400 členů ve 13
- 15 oddílech. Sportovní výsledky byly v některých sportech významné a TJ se podílela i na
státní reprezentaci ČR (házená, softbal), velice důležitá je činnost mládežnické složky a
rekreační sportovní činnosti.
Dalším nepříjemným faktorem byla klesající základna mládeže – populační politika a
demografický vývoj. V současnosti se populační křivka mění – roste počet dětí, což by se
mělo odrazit také v jednotlivých oddílech. Navíc dotační politika MŠMT ČR, měst a obcí
bude stále více sledovat mládežnickou základnu. Sportu mnohdy ubližuje nepříliš dobrý
pohled na sport a turistiku ze strany předních politiků (nejen státních, ale také regionálních).
Ke stabilitě TJ Spartak MAS přispěla pravidelnost dotací ze strany MěÚ v Sez. Ústí –
finanční rezerva oddílů se pohybuje v rozmezí cca 500.000,- Kč. Problémem je hlavně
dotační politika, která je termínově posunuta do 2. pol roku – hlavní náklady jsou však spíše
v 1. pol. roku, proto dochází v některém období k nedostatku financí TJ. Ekonomické výkazy
hospodaření TJ a jednotlivých oddílů jsou přehledné a pravidelné, každý oddíl má vlastní
podúčet a hlídá si vlastní peníze. Za významnou akci považuji každoroční pořádání
sportovního plesu jako významné společenské akce města – poděkování patří členům oddílu
gymnastiky. Bohužel se zřejmě poslední ples v Sezimově Ústí konal v lednu 2015 – problémy
s vedením Hotelu MAS. Podařilo se připravit web stránky TJ Spartak MAS (a také některých
oddílů), které jsou poměrně pravidelně aktualizovány – zde patří poděkování T. Ederovi.
Zároveň žádám oddíly o větší využívání web stránek. Další důležitou změnou je ukončení
provozování sauny k 30.6.2015, dalším provozovatelem bude Správa města. Chtěl bych
poděkovat především obsluze (p. Karešová, p. Brož) za její práci, která byla příznivě
hodnocena veřejností. Důvodem ukončení provozování byla finanční ztráta hospodaření
sauny.
Rada předsedů se scházela pravidelně, nejednalo se téměř nikdy o „pouhé“ schůzování.
Přesto apeluji na jednotlivé oddíly, aby tlačily na pravidelnou účast svých předsedů. Děkuji
tedy všem předsedům a členům jednotlivých oddílů za aktivní přístup.
Cíle z minulé VH – dostavba sportovní haly (nyní chybí dořešit topení – 2.etapa, zatím
hodnota cca 19 mil. Kč) a její kolaudace – v roce 2016 po ukončení moratoria ze strany ČUS
by měla hala přejít od r. 1917 do vlastnictví města Ubytovna areálu házené – došlo
k rekonstrukci topení a rozvodů vody, v roce 2015 proběhla reko 1. patra – výměna oken a
zateplení. Ubytovna pro dalších 5 let bude sloužit pouze pro sportovní a turistické potřeby –
podmínka dotace na zateplení. Nájem kanceláře (Reverse) byl ukončen v roce 2013. Dále je

potřeba dořešit hlavní sál – klubová restaurace s možností využití pro TJ a další sportovce
(příjem financí) – od podzimu je domácím stánkem šachistů. Poměrně solidně se o loděnici na
Soukeníku starají kanoisté. Vztah k FK MAS Táborsko (fotbal) – bez větších problémů..
3. Hodnocení činnosti oddílů:
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem oddílům za jejich činnost. Samozřejmě, že nelze
srovnávat sportovní úroveň různých oddílů - některé jsou více zaměřeny na sportovní
výsledky, jiné mají spíše rekreační charakter. Naše TJ Spartak MAS se v uplynulém období
podílela i na reprezentaci ČR - Havel P. byl trenérem akademické reprezentace ČR, poté se
zúčastnil AMS v házené (2012, 2014) a LU 2015. Do širšího výběru reprezentace dorostu ČR
byl vybrán házenkář M. Přibyl a v kádru reprezentace ČR byli softbalisté (B. Řízek – účast na
ME a MS). Mediálně sledovanou akcí je každoroční vyhlašování sportovců okresu Tábor –
nominace získávají gymnastky, házenkáři, tenisté, softbalisté.
Tradičně k úspěšným oddílům patří házená - muži ve 2. lize patřili k předním celkům
tabulky, v sezoně 2015/16 hrají kraj – generační problém. Dorost se po letech představil
v sezoně 2014/15 v dorostenecké lize ČR. Žáci hrají v oblastním přeboru. V současnosti se
oddíl potýká s nedostatkem trenérů a funkcionářů. Dalším poměrně úspěšným sportem je
gymnastika, kde mladé naděje patří k nejlepším v Jč regionu a rovněž se zúčastňují přeborů
ČR. Vedle děvčat byla úspěšná také chlapecká kategorie – v období. Oddíl se každoročně
podílel na organizaci sportovního plesu TJ. Velice dobře si vedou gymnasté při organizování
závodů s krajskou a republikovou účastí – Aprílový a Mikulášský pohár. Velice dobrá je
v tomto období práce s mládeží v oddíle tenisu, většina družstev hraje oblastní soutěže.
Některá jména se zapsala i do výběrových mládežnických celků Jč kraje. Oddíl kuželek je ve
stavu klidu. V rámci Jč regionu dosahoval úspěchů i oddíl badmintonu – v roce 2014 přešli
členové do nového klubu Badminton Tábor. Oddíl softbalu rovněž startuje v mezioblastní
soutěži, v posledních několika letech nejlepší hráči hostují v nejvyšší soutěži a podíleli se na
reprezentaci ČR. Výstavba domácího hřiště přispěla ke zvýšení výkonnostní úrovně.
Nedostatek mládeže se projevuje v činnosti oddílu stolního tenisu (4 – 5 družstev) a oddílu
šachu. Především na úrovni okresu sportují v oddílech volejbalu a SPV, zájmovou činnost
vyvíjí oddíl kanoistiky (zahraniční akce voda a kolo, rekonstrukce loděnice na Soukeníku)) a
rekreačního sportu (základna mládeže pro gymnastiku, turistika). Oddíl šachu rovněž
postupně omezoval činnost. Oddíl basketbalu rovněž již několik let nehraje soutěž,
sportování má rekreační charakter. Oddíl aerobicu vznikl v r. 2014 přechodem členů z oddílu
kulturistiky a SPV.
Důležitou součástí sportovní činnosti je také mezinárodní styk. Velice dobře se
prezentovali házenkáři, kteří se pravidelně utkávali se soupeři – Chorvatsko 2011 – 14, léto
2015 velký turnaj v Isole (Slovinsko) . Dalšími oddíly, které navázaly mezinárodní kontakt,
byly oddíly badmintonu a šachů – Německo. Zahraniční akce podnikali také členové oddílu

kanoistiky a rekreačního sportu – turistika. Na tomto poli jsou velké rezervy a doufám, že
v dalším období dojde k častějšímu mezinárodnímu sportovnímu kontaktu. Stejně tak jsou
rezervy v mediální prezentaci sportovních výsledků, které propagují TJ a město (regionální
tisk, aktualizace webu TJ) – více využívat www stránek TJ Spartak MAS – tjspartaksu.cz.
Rok 2011 byl rokem 70letého výročí založení organizovaného sportu v Sezimově Ústí –
proběhlo několik sportovních akcí mládeže a byla vydána publikace k počátkům sportovního
dění a zahájení činnosti naší jednoty.
4. Majetek TJ a VHČ:
Na konci roku 2009 byla podepsána smlouva o převodu části majetku ve vlastnictví ZJ.
Další převod majetku proběhl v roce 2013 – týkal se pozemků, které vlastnil stát. Správa
města pečuje o převzatá sportoviště. Převod majetku bude nadále pokračovat (hala –
moratorium‚ CUS) a jedná se o tendenci, která byla nastolena již při vzniku sportovní komise
města. TJ Spartak MAS zůstává nájemcem a provozovatelem sportovišť – 20 letá smlouva.
V současné době majetek TJ Spartak MAS odpovídá zápisům v katastru nemovitostí –
vlastnictví sportovní haly v areálu házené, softbalové hřiště, areál Pojbuky. Do budoucna je
třeba vyřešit několik problémů – výstavba volejbalových kurtů ve městě, dokončení haly
(topení), dokončení softbalového hřiště, přístavba u 1. ZŠ – využití pro gymnastiku.
VHČ – provoz ubytovny házené – bude po dobu 5 let vázán na dotační pravidla – zákaz
komerčního ubytování, větší propagace i mezi členy TJ
- provoz haly – poměrně solidní výsledky (provoz dotoval činnost TJ)
- provoz sauny – po 13 letech ukončen na jaře 2015
Zatím se nepodařilo dotáhnout ke zdárnému konci jednání s vedením 1. ZŠ, které se týkalo
využití a přestavby budovy přilehlé k tělocvičně pro sportovní (gymnastické) účely – rovněž i
v tomto případě se bude TJ Spartak MAS vyvolat další jednání s vedením města a 1. ZŠ.

5. Další vývoj TJ (2016 - 2020):
Některé problémy, které je potřeba vyřešit, již byly zmíněny. Jedná se především o
majetek TJ. TJ Spartak MAS bude pokračovat v některých akcích, které jsou příznivě
vnímány ve městě - letní tábory a soustředění pro mládež, provozování sportovní haly. TJ se
bude podílet na činnosti sportovní komise ve městě (koncepce sportu a tělovýchovy), ve
výkonném výboru OVV ČUS v Táboře. Nedílnou součástí činnosti je údržba vlastních
sportovních zařízení, která souvisí především s finančními možnostmi TJ a oddílů – vedle
vlastní činnosti jednotlivých oddílů pomáhá Správa města (i přes zmíněné problémy). Stejně
důležité bude pro nastávající období zvyšování výkonnosti v některých sportech (házená,
tenis, gymnastika, softbal), a hlavně v mládežnických kategoriích. I nadále umožní TJ Spartak
MAS sportovně-rekreační činnost mládeži a dospělým ve svých oddílech. Dalším úkolem je

stabilizace členské základny - v současnosti je nezbytné zvyšovat mládežnickou složku.
S tím souvisí výchova kvalitních trenérů, rozhodčích, funkcionářů a cvičitelů. Nebát se
poskytnout odměny v jednotlivých oddílech - záslužná práce trenérů a dalších funkcionářů.
Oblast propagace a mediální prezentace – www stránky TJ Spartak MAS, místní měsíčník
Novinky, regionální tisk.
Ekonomická oblast - pokračovat ve stávajícím systému - každoročně upravovat klíč k
dotacím, každý oddíl má vlastní podúčet. Platy ekonoma a dalších (úklid) jsou v souladu s
tabulkou, platnou pro rozpočtové a příspěvkové organizace (podobný charakter jako ve
školství, navíc sport patří pod MŠMT ČR. Bude pokračovat rovněž získávání prostředků
grantovou politikou.
Personální oblast – v souvislosti s převodem majetku a provozování některých zařízení na
město a Správu města bude potřeba řešit otázku zaměstnání a pracovních úvazků
pracovníků TJ Spartak MAS. Pro následující období se bude TJ řídit tabulkami platnými pro
resort MŠMT ČR – prezident TJ 50% tab. platu, uklízečka a ekonom TJ – zatím 100%,
s možností případné úpravy – převedení majetku a provozování na město – řešit dohodami o
vykonání práce.
V souvislosti s platností nového Občanského zákoníku je třeba změnit do konce roku 2015
název TJ – místo občanský spolek bude v názvu zapsaný spolek (z.s.) a v roce 2016 schválit
nové stanovy spolku.
Sezimovo Ústí 1.12.2015
Zpracoval: Havel Petr - prezident TJ

