ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU SPORT PRO VŠECHNY
ZA ROK 2011
V letech minulých byli všichni členové naší TJ Sokol zároveň členy oddílu SPV.
V závěru roku 2010 však vstoupilo v platnost nařízení, že za každého člena
budou jednoty odvádět na ústředí ASPV členský příspěvek ve výši 100,- Kč za
dospělého a 50,- Kč za dítě. To vedlo výbor TJ k rozhodnutí, že tyto příspěvky
zaplatí pouze za aktivní dětské cvičence, kteří tak nepřijdou o možnost účasti
na okresních a krajských závodech ASPV. V roce 2011 tedy bylo oficiálně
registrováno 39 dětí a pět cvičitelů (registrace nejméně tří dospělých je nutná).
PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2011 :
…..V lednu jsme se spolupodíleli na organizaci Havlovického masopustu, který
byl již tradičně zakončený karnevalem na ledě. Zúčastnilo se téměř 45 masek
a velký počet diváků.
…..Výroční členská schůze naší TJ proběhla 14. 2. 2011 v hostinci Amerika.
…..V sobotu 26. února 2011 odjelo 17 našich žáků a žákyň do tělocvičny ZŠ Bří
Čapků v Úpici. Tam změřili své síly v pěti disciplínách okresní soutěže Zimního
pětiboje - skok z místa, šplh, hod na koš, člunkový běh a švihadlo. Všichni naši
reprezentanti „bojovali“ na sto procent. Někomu se dařilo více, někomu méně,
ale takový už je sport. Medaile si přivezli: Michal Vosáhlo, Karolína Smékalová,
Radka Friebelová, Jaroslav Balcar, Martin Peterka, Matěj Kaizr a Vojtěch Gazda.
Celkem osm dětí postoupilo do krajského kola v Hořicích (27. 3. 2011). Ani tam
se v konkurenci neztratily. Dvě čtvrtá místa získali Ondřej Vlček a Martin
Peterka, Matěj Kaizr byl třetí, Jaroslav Balcar a Karolína Smékalová dokonce
druzí.
…..Dalšími soutěžemi byly květnové okresní závody v atletice, které mají k naší
nelibosti již několik let stejný termín jako Pochod Václavice – Havlovice, ale
bohužel, termín nejsme schopni nijak změnit. Tyto závody se konaly 14. 5.
v Trutnově, na hřišti ZŠ Komenského. Zúčastnilo se jich dvanáct dětí v osmi
kategoriích + 2 cvičitelky. Druhé místo ve svých kategoriích obsadili Vít Bekr
a Jaroslav Balcar, 3. místo Kateřina Krumpholzová, Nela Borůvková a Ondřej
Vlček. Do krajského měření sil v Hořicích odjeli 22. května - Nela Borůvková,
Jaroslav Balcar a Ondřej Vlček. Domů si přivezli jedno páté a dvě šestá místa.
…..Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení tělocvičny . V pátek a v sobotu 8.
a 9. dubna bylo v tělocvičně zahájeno stěhování nářadí a bourací práce. Během
těchto dnů přišlo pomoci 20 brigádníků z řad členů TJ Sokol i tatínků dětí, které
pravidelně tělocvičnu navštěvují. Moc jim děkujeme, neboť jsme touto akcí
ušetřili asi 35 tisíc Kč. Peníze pak mohly být využity na podsekání zdí (s touto
položkou nebylo v rozpočtu počítáno). V následujících dnech nastoupila
stavební firma a počátkem června akci dokončila. Na konečném úklidu se
podíleli cvičitelé a členky naší TJ. Celou náročnou akci pravidelně kontroloval
a řídil předseda naší jednoty Jaroslav Balcar. Zatímco se v tělocvičně
pracovalo, cvičenci mohli využívat kulturní dům nebo sportovní areál. Hlavně
pro žákovské složky to nebylo ideální, ale i za tuto možnost jsme rádi. Opravy
v roce 2011 přišly takřka na 700 tisíc Kč. Z evropského dotačního programu
Leader jsme získali 450 tisíc Kč a obec Havlovice přispěla částkou 100 tisíc Kč.
Zbývajících 150 tisíc jsme pokryli z vlastních zdrojů. Ve středu 15. června se

pak konalo oficiální představení výsledku projektu s názvem „1. etapa oprav
tělocvičny“ spojené se Dnem otevřených dveří v tělocvičně i na ubytovně.
…..Závěr cvičebního roku 2010 - 2011 se Šlapeťáky se konal 2. června 2011. Po
zvládnuté cyklotrase s plněním úkolů došlo na opékání a zhodnocení celého
cvičebního roku. Nejlepšími cvičenci byli vyhlášeni: Vít Bekr, Krumpholzová
Kateřina a Čepelková Valerie v kategorii předškolních dětí, Jaroslav Balcar,
Ondřej Vlček, Smékalová Kateřina, Matěj Kaizr, Vojtěch Gazda, Peterka Martin,
Borůvková Nela, Michal Vosáhlo, Radka Friebelová a Vít Vosáhlo v kategorii
žactva.
…...Zahájení nového cvičebního roku proběhlo v sobotu 1. října za přímo
letního počasí. Havlovická olympiáda – to je zápolení dětí i dospělých na hřišti
za školou. Levý břeh proti Pravému břehu měřil své síly v míčové válce, hře
jeden proti všem, hodu na cíl, skoku z místa, ve vybíjené, nohejbalu, volejbalu,
kopané, ruských kuželkách, minigolfu a stolním tenise. V dětských kategoriích
těsně vyhrál pravý břeh a také dospěláci svedli vyrovnané souboje. Patový
stav musela rozhodnout poslední disciplína - hod na koš. V ní se až ve čtvrtém
kole po téměř sto hodech štěstěna přiklonila na stranu Levého břehu. Následná
malá oslava s maxipohárem udělala tečku za další vydařenou akcí ve
sportovním areálu.
…..29. listopadu připravili cvičitelé TJ Veřejnou cvičební hodinu. Cílem této
akce měla být prezentace tradičních cvičebních hodin, ukázky cvičení
s náčiním a na nářadí či prohlídka nových prostor tělocvičny pro širokou
veřejnost. Ač byla akce dostatečně předem propagována, byli jsme zklamáni
z nezájmu lidí a hlavně rodičů malých cvičenců. Cvičení i přesto proběhlo
a příjemnou tečku za akcí udělala návštěva čerta spojená s nadílkou drobných
dárků.
VÝHLED DO ROKU 2012
V době od konce března do června 2012 bude probíhat další velmi náročná
a rozsáhlá investiční akce s názvem „2. etapa oprav tělocvičny“. Bude se týkat
odizolování stěn, přesunutí radiátorů pod okna, kompletní výměny palubovky,
nového obložení a dalších drobnějších úprav. Věřme, že se vše podaří k naší
spokojenosti a výsledkem bude důstojné a příjemné prostředí pro naše
sportování. Od léta to následně bude vyžadovat přesný řád a pravidla v chodu
tělocvičny, důslednější a pravidelnou kontrolu při dodržování těchto pravidel.
Dalšími úkoly pro rok 2012 je již tradičně: zajištění pravidelných cvičebních
hodin, organizace akcí v podobném rozsahu jako v roce minulém, účast na
okresních a krajských závodech zimních a letních soutěží, snaha o získání
nových cvičitelů, propagace vlastní činnosti mezi veřejností, na nástěnce
v areálu TJ a na internetu.
AKTIVNÍ CVIČITELÉ ODDÍLU ASPV V ROCE 2011 :
Velké poděkování a uznání, které je v současné době v očích mnohých lidí
i nadřízených sportovních orgánů nedoceněné, patří cvičitelům dětských
složek (Astr Pavel, Čepelková Lenka, Friebelová Yvona, Honzera Zdeněk,
Kaizrová Jitka, Kraus Zdeněk a Nývltová Petra) a cvičitelkám žen a jógy
(Bekrová Eva, Čepelková Lenka, Honzerová Marie, Králová Anděla).
V Havlovicích 13. února 2012

Zapsala : Y.Friebelová

