Činnost TJ Spartak MAS S.Ústí v r. 2016
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí měla v roce 2016 celkem 1256 členů, z toho 949 dospělá složka a 307
mládežnická. Vlastní sportovní činnost probíhala ve 13 aktivních oddílech. Prezidentem byl Mgr. Petr
Havel, ekonomem Ing. Jiří Jirásko. Byl ukončen zkušební provoz v hle – kolaudace. S pomocí dotace
KÚ Č. Budějovice byla provedena reko toalet v hlavní budově TJ. Pokračovala spolupráce se Správou
města Sezimovo Ústí (údržba sportovišť v majetku města) – opravy kurtů v tenisovém areálu
problematické svahování v areálu softbalu. Generální sponzor Kovosvit a.s. (MAS) opět přispěl na
činnost – částka 50.000,-Kč, pro rok 2017 v souvislosti s ekonomickou situací zatím ve firmě vyhlášen
stop stav na dotační programy. Výrazně se zlepšuje dotační politika ČUS (MŠMT ČR) a města
Sezimovo Ústí. Provoz sportovní haly je v podobném rozsahu jako v roce 2015, přibylo letních akcí a
soustředění. Hlavní budova - ztrátový provoz v souvislosti s nemožností komerčního ubytování (grant
– zateplení 2015).
Hlavní úkoly pro rok 2017:
-

tepelné čerpadlo do haly (2.etapa) a výměna osvětlení (ledky)

-

pokračování rekonstrukce hlavní budovy – odpady - Správa města

-

udržení sportovní činnosti oddílů a členské základny mládeže TJ, zvyšování sportovní
úrovně

-

oprava gabionové zdi softbalového hřiště a využití areálu (Správa města)

-

obnovení smlouvy s generálním sponzorem Kovosvit a.s., případně další sehnání sponzorů TJ

-

jednání s městem Sezimovo Ústí – dotace, bývalá pekárna u 1.ZŠ - gymnastika

-

podávání grantů – Jč kraj, MŠMT ČR, město S.Ústí

Činnost oddílů:
Basketbal: družstvo mužů přestalo pravidelně trénovat, oddíl se věnuje cykloturistice. Předseda - ing.
Vlach Petr, oddíl má 26 členů.
Gymnastika: zaměření především na mládežnické kategorie. Předsedou Mgr. Petr Švejda, 122 členů.
Velice dobře si již tradičně v krajském měřítku vedou děvčata, postupně se přidávají chlapci - na
podzim 2016 zvítězilo v krajském přeboru družstvo mladších žáků a bojovalo se přeboru ČR Do síně
slávy ČUS Tábor byl navržen Miroslav Havelka, na sportovce okresu Diana Kotalíková, na talenta pak
Jan Klečacký. Dále oddíl pořádal tradiční pohárové soutěže pro gymnasty z celé ČR – Aprílový a
Mikulášský pohár.
Florbal: oddíl v nečinnosti
Házená: v oblastních soutěžích byla během roku zapojena 4 družstva – mini, st.žáci, dorost a muži B.
V ČR soutěžích od podzimu pak 2 družstva – muži (trenér V. Zúbek) a st. dorost (trenér J. Bílý).
Družstvo mužů dále hrálo v Českém poháru – vypadlo v 1. kole. V červnu se konal již 17 .ročník

tradiční akce Planá .- Sezimák (Setkání házenkářských generací) – letošní ročník byl zároveň oslavou
75 let házené. Reprezentace ČR: Martin Přibyl – hráč základního kádru reprezentace ČR do 18 let.
Havel P. se podílel na akademické reprezentaci ČR – AMS ve Španělsku. Do ankety Sportovec roku
2016 byl navržen kolektiv staršího dorostu – 2.liga ČR. Celkem 188 členů. Předsedou je Ing. Jiří
Koutenský.
Kanoistika: oddíl je zaměřen na rekreační sport, stará se o loděnici na Soukeníku. V létě došlo
k tragické události ve Švýcarsku, která negativně ovlivnila činnost oddílu Předseda Ing. Špalek
Stanislav, 8 členů.
Kuželky: oddíl je ve stavu klidu.
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: Oddíl hraje celorepublikové soutěže a krajské soutěže – celkem je zapojeno 6 družstev, velice
dobrá je práce s mládeží V létě oslavil oddíl 30 výročí své činnosti. Družstvo mužů hraje 2. ČSL,
junioři 2. ligu juniorů. Další významnou soutěží je Interpohár. Nejlepší hráči hostují v ligových
oddílech. Do širší mládežnické reprezentace byli vybráni 4 hráči. Na sportovce okresu je nominován
Ondřej Kouba a družstvo juniorů U 19, na talenta roku Patrik Malovaný. Postupně pokračuje úprava
areálu u Kozského potoka. Předseda Ing. arch. Kalinová Alena, 68 členů.
Stolní tenis: v nejvyšší oblastní soutěži (divize) A družstvo v přední části tabulky, další 2 v nižších
soutěžích (v okresních soutěžích). Předsedou je Kašpar František, 35 členů.
Šachy: v soutěžích oblasti 1 družstvo. Předseda Ing. Jiří Novák, 17 členů.
Volejbal: družstvo mužů hraje úspěšně v okresním přeboru, okresní soutěž hraje také družstvo žen vazba na oddíl SPV. Předseda je Szolgay Jaromír, 32 členů.
Rekreační sport: největší oddíl, zaměřen na mládež a na výběr dětí pro jednotlivé sporty - především
do gymnastiky. Předseda Kašíková Zdena, 39 členů.
ASPV: činnost zaměřena především na rekreační tělovýchovu a volejbal. Celkem 86 členů, zúčastňuje
se některých jednorázových soutěží. Pro děti byly pořádány 3 letní tábory - vlastní základna
v Pojbukách. Předseda JUDr. Mizerová Ivana.
Lehká atletika: v letních měsících pokračoval oddíl v činnosti formou příměstských dětských táborů.
27 členů. Předseda p. Benešová Hana.
Aerobic: oddíl zaměřen na rekreační činnost, 392 členů

Mgr. Havel Petr – prezident TJ

