Činnost TJ Spartak MAS S. Ústí v r. 2018
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí měla v roce 2018 celkem 1405 členů, z toho dospělá složka 1013
a mládežnická (do 18 let) 392 členů. Vlastní sportovní činnost probíhala ve 13 aktivních oddílech.
Celkově můžeme hodnotit rok 2018 jako velice úspěšný – dobré sportovní výsledky (softbal, sportovní
gymnastika, házená) a výrazné navýšení členské základny a akcí pro mládež. Prezidentem byl Mgr.
Petr Havel, ekonomem Ing. Jiří Jirásko. Pokračovala spolupráce se Správou města Sezimovo Ústí
(údržba sportovišť v majetku města) – proběhla rekonstrukce odpadů v budově TJ (grant Jč kraje +
Správa města), výměna osvětlení ve sportovní hale (grant Jč kraje + Správa města), výstavba chodníku
podél potoka na softbalovém hřišti, pokračovaly práce v areálu tenisu (volejbalový kurt). Generální
sponzor Kovosvit a.s. (MAS) v souvislosti s horší ekonomickou situací dotoval zatím v malé částce,
jednání o obnově finanční dotace budou pokračovat v roce 2019. Pokračuje solidní dotační politika
ČUS a MŠMT ČR, stejně jako města Sezimovo Ústí a Jč kraje. Provoz sportovní haly je v podobném
rozsahu jako v roce 2017, opět výrazně přibylo letních akcí a soustředění. Hlavní budova – ztrátový
provoz v souvislosti s nemožností komerčního ubytování (grant – zateplení 2015) do roku 2020.
Ekonomika – příjmová část:
• Dotace Města S. Ústí ve výši 505.000,- Kč
• Dotace MŠMT ČR (program Můj klub) ve výši 626.000,- Kč
• Jč kraj – dotace na sportovní činnost mládeže, na výkonnostní sport a na sportovní vybavení a
zařízení ve výši 279.300,• Sponzorské dary a reklamní smlouvy ve výši 491.200,- Kč – významná je zejména spolupráce
s C–Energy s.r.o. v oblasti podpory mládežnického sportu
• Oddílové a členské příspěvky ve výši 1.509.090,- Kč
• ostatní příjmy – pronájmy, inkasované startovné, dotace na projekty, dotace Správy města
1.355.817,- Kč
- výdajová část:
• celkové výdaje oddílů na sportovní činnost – 2.467.629,- Kč
• ostatní náklady – hala, ubytovna, správa - 2.258.834,- Kč

Hlavní úkoly pro rok 2019:
-

tepelné čerpadlo do haly (2. etapa), po dohodě se společností C–Energy a chystaným
napojením na teplovod zatím nebude řešeno

-

drobné práce v budově TJ a okolí haly – Správa města

-

úpravy na softbalovém hřišti vzhledem k ME juniorů 2020 – Správa města

-

udržení sportovní činnosti mládeže, zvyšování sportovní úrovně vybraných oddílů

-

obnovení smlouvy s hlavním partnerem C-Energy a 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, ČUS – svazy (??)

Činnost oddílů:
Basketbal: oddíl přešel pod oddíl rekreačního sportu, věnuje se pouze nárazové činnosti –
cykloturistické zájezdy, běžecké lyžování
Gymnastika: zaměření především na mládežnické kategorie. Děvčata trénují na 1. ZŠ Sezimovo Ústí,
chlapci cvičí v tělocvičně 3. ZŠ Sezimovo Ústí. V roce 2018 se jak gymnastkám, tak gymnastů
v krajském měřítku (spojená soutěž Jč kraje a kraje Vysočina) velmi dobře vedlo, když na přeborech
kraje získali za jednotlivce i družstva celkem 18 cenných kovů. Nejlepší z dívek i chlapců se díky
svým výsledkům probojovali na MČR v jarní i podzimní části sezony. Marie Slabá a Rozálie
Rybáková se v červnu účastnily mezinárodního závodu v Holandském Deventeru, kde v rámci
společného družstva s děvčaty z Č.B. vybojovaly v nabité konkurenci gymnastek z 9ti států Evropy
1. místo. Oddíl pořádal tradiční pohárové soutěže pro gymnastky a gymnasty z celé ČR – Jarní a
Mikulášský pohár. Dále oddíl uspořádal ve dvou termínech letní soustředění v Plzni. Na
sportovce okresu byl nominován František Vaněček. Celkem 188 členů. Více o jejich činnost najdete
na: http://www.gymnastikasu.cz/wordpress/. Předsedkyně Mgr. Michaela Drdová.
Házená: došlo k výraznému navýšení členské základny mládeže – v oblastních soutěžích startují starší
a mladší žáci, a také 2 družstva minižáků a 1 družstvo přípravky. V ČR soutěžích byla zapojena 2
družstva – muži (trenéři V. Zúbek, M. Vojta) a st. dorost (trenér J. Bílý). Družstvo mužů dále hrálo
v Českém poháru – vypadlo ve 2. kole. Starší žáci navíc hrají ve společné mezinárodní soutěži Jč kraje
a Horního Rakouska. V červnu se konal již 18. ročník tradiční akce Planá - Sezimák (Setkání
házenkářských generací). Začátkem července se družstvo juniorů (1998 a ml.) zúčastnilo tradičního
mezinárodního turnaje ve slovinské Izole. Oddíl rovněž pořádal cykloturistickou akci v Chorvatsku
(Umag) na konci léta. Reprezentace ČR: M. Přibyl – zúčastnil se AMS v Rijece, stejně jako trenér
Havel P. Celkem 225 členů. Předseda: Mgr. Pavel Kaška
Kanoistika: oddíl je zaměřen na rekreační sport, stará se o loděnici na Soukeníku. 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 v roce 2018 pokračoval v úspěšné činnosti – družstvo mužů výborně hrálo ve
2. nejvyšší soutěži a skončilo na 2místě (finále play-off). V republikových soutěžích dále hrají
družstva juniorů a kadetů, stejně jako družstvo žáků. – celkem je zapojeno 6 družstev, velice dobrá je
práce s mládeží. Další významnou soutěží je Interpohár. M. Pavelka reprezentoval Slovensko na ME
mužů, do reprezentace ČR juniorů se dostal P. Švec, v širší nominaci ještě byli A. Bočánek a O.
Kouba. Na sportovce okresu je nominován Pavel Švec. Na kolektiv okresu je nominováno úspěšné
družstvo mužů. Nadále pokračovala úprava areálu u Kozského potoka. Předseda Ing. arch. Kalinová
Alena, 90 členů.
Stolní tenis: v nejvyšší oblastní soutěži (divize) hraje A družstvo, další 2 v nižších soutěžích
(v okresních soutěžích). Na podzim oddíl začal s náborem mládeže. Předsedou je Michal Tůma, oddíl
má 45 členů. Do Síně slávy okresu Tábor je nominován František Kašpar.
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 Jaromír Szolgay, 31 členů.
Rekreační sport: největší oddíl, zaměřen na mládež a na výběr dětí pro jednotlivé sporty-především
do gymnastiky a cykloturistiky. Předseda Kašíková Zdena, 67 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 2 příměstských dětských
táborů. 49 členů. Předseda p. Benešová Marcela.
Aerobic: oddíl zaměřen na rekreační činnost a stal se součástí oddílu rekreačního sportu. Oddíl má
391 členů

Mgr. Havel Petr – prezident TJ

