Činnost TJ Spartak MAS S. Ústí v r. 2012
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí patří mezi největší sportovní oddíly a kluby v jihočeském regionu.
V r. 2012 měla 1481 členů , z toho 1102 dospělá složka a 379 mládežnická. Vlastní sportovní činnost
probíhala v 15 oddílech.. Prezidentem byl Mgr. Petr Havel, ekonomem Ing. Jiří Jirásko, zástupcem
prezidenta byl Ing. Karel David. V říjnu 2012 zahájila další rok činnosti sauna v tenisovém areálu (9tá
sezóna - správce sauny p. M. Karešová, M. Veselská a pomáhá p. Z. Kašíková). V průběhu roku
pokračoval zkušební provoz v hale. Pokračovala spolupráce se Správou města Sezimovo Ústí (údržba
sportovišť v majetku města) – hlavní akcí byla rekonstrukce sociálního zázemí v sauně, dále pak
úprava odvodnění tenisových kurtů (obě akce s problémy s kvalitou odvedené práce) a úprava okolí
sportovní haly. Hlavní budova TJ slouží také jako turistická ubytovna a část místností je pronajímána
(firma Reverse). Generální sponzor Kovosvit a.s. (MAS) opět přispěl na činnost – zatím spíše
symbolická částka. Stále špatná je situace v ČSTV (dotace od Sazky), naopak lepší se situace
v dotacích města (peníze z hazardu).
Hlavní úkoly pro rok 2013:
− postupné dokončení haly (zateplení severní stěny)a její maximální využití (celý táborský region,
soustředění, školy), případná kolaudace stavby
− pokračování rekonstrukce hlavní budovy a její využití – odpady a vodní rozvody
− udržení sportovní činnosti oddílu a členské základny TJ
− dokončení softbalového hřiště a využití areálu ve vazbě na tenisovou halu (volejbal)
− obnovení smlouvy s generálním sponzorem Kovosvit a.s., případně další sehnání sponzorů TJ
− jednání s městem Sezimovo Ústí – dotace, volejbalové hřiště
− dokončení odvodňovacích kanálků – areál tenis
− přístavba 1.ZŠ pro potřeby gymnastiky – vyvolat další jednání
Činnost oddílů:
Basketbal: družstvo mužů pravidelně trénuje, soutěže se nezúčastňuje. Problémem je stáří členů.
Předsedou je Ing. Petr Vlach, oddíl má 26 členů.
Badminton: v oblastním přeboru 2.tř. zapojena 2 smíšená družstva – 2 dospělí. Práce s mládeží
stagnuje. Předsedou MUDr. Martin Pospíšil, oddíl má 55 členů.
Gymnastika: zaměření především na mládežnické kategorie. Předsedou Eva Rajková, 117 členů.
Velice dobře si již tradičně v krajském měřítku vedou děvčata, a také chlapci. Oddíl se podílí na
přípravě Sportovního plesu TJ, který se konal 3. 2. 2012 a je významnou a tradiční společenskou akcí
města. Dále pořádal tradiční pohárové soutěže pro gymnasty z celé ČR – Aprílový a Mikulášský
pohár.

Florbal: nový oddíl, který je zaměřen na mládež, florbal je v dnešní době nejpopulárnější mládežnický
sport. Družstvo dorostenců hraje v oblastním přeboru, oddíl má 19 členů, předseda M. Černý.
Házená: v oblastních soutěžích byla během roku zapojena 3 družstva: st. žáci, ml. dorost a „B“
družstvo mužů. Přátelská utkání ještě hraje družstvo nejmenších a starých pánů.V českých soutěžích
„A“ družstvo mužů., které hraje ve 2. lize – po podzimu na 3.místě - trenér Havel Petr. Družstvo mužů
hrálo v Českém poháru – vypadlo už ve 2. kole. Na sportovce okresu nominován Martin Bláha a
družstvo mužů. Celkem 188 členů. Předsedou je Ing. Jiří Koutenský. V průběhu roku pokračovala
dostavba haly.
Kanoistika: oddíl je zaměřen na rekreační sport, předseda Ing. Špalek Stanislav, 49 členů. Oddíl
pořádá pravidelně po celý rok akce.
Kulturistika: oddíl má 57 členů. Oddíl uveden do stavu klidu.
Kuželky: oddíl je ve stavu klidu, 23 členů.
Tenis: TK Spartak MAS má vlastní právní subjektivitu a je jako právnická osoba členem TJ. Má
celkem 194 členů, v oblastních soutěžích je zapojeno 8 družstev. Pro rekreační hráče se pořádá
pravidelná oddílová liga. Předsedou je Ing. Josef Machač.
Softbal: spojený oblastní přebor hraje spojené družstvo žen a juniorek. Tradičně solidní je práce
s mládeží - smíšené mládežnické družstvo kadetů a kadetek hraje jihočeský přebor. Nejlepší hráčky
a hráči hostují v ligových oddílech, pro příští roky by oddíl měl zájem hrát vyšší soutěž Předseda
Ing. arch. Alena Kalinová, 94 členů.
Stolní tenis: v nejvyšší oblastní soutěži (divize) A družstvo v přední části tabulky, další 4 v nižších
soutěžích (1 v oblasti, 3 v okresních soutěžích). Předsedou je František Kašpar, 35 členů.
Šachy: v soutěžích oblasti 2 družstva, A družstvo hraje nejvyšší krajskou soutěž (divize). Předseda
Ing. Karel David, 23 členů.
Volejbal: družstvo mužů hraje úspěšně v krajském přeboru, okresní soutěž hrají také 2 družstva žen vazba na oddíl SPV. Ve spolupráci s oddílem SPV je zajištěna údržba volejbalového areálu. Předseda
je Zdeněk Trnka, 34 členů.
Rekreační sport: největší oddíl, zaměřen na mládež a na výběr dětí pro jednotlivé sporty - především
do gymnastiky.. Předseda Zdena Kašíková, 481 členů.
ASPV: činnost zaměřena především na rekreační tělovýchovu..Celkem 86 členů, zúčastňuje se
některých jednorázových soutěží. Pro děti byly pořádány 3 letní tábory - vlastní základna v Pojbukách
Předseda JUDr. Ivana Mizerová.
Mgr. Petr Havel – prezident TJ

