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1. Úvod

Rok 2004 v naší obci byl ve znamení p�ípravy nejrozsáhlejší výstavby
rodinných dom� od 80 tých let. Na Králov� kopci vzniklo 12 parcel a na jižním
svahu u urnového háje p�ibylo koncem roku 10 dalších. V roce 2005 se
o�ekává výstavba na v�tšin� z t�chto prostor. Celkový po�et nových rodinných
dom� se v nejbližších letech zvýší na 30.

V roce 2004 obec vydala 8 druh� pohlednic v celkovém nákladu 4000
kus�. O pohlednice je velký zájem nejen mezi obyvateli Havlovic, ale též mezi
obyvateli mikroregionu Jest�ebí Hory a návšt�vníky obce.

Zajímavostí, kterou se nem�že pochlubit každá vesnice, je film
o Havlovicích. V prosinci byl slavnostn� uveden v místním kulturním dom�
historicky první film o obci Havlovice na p�elomu tisíciletí. Autorem je pan Ji�í
St�eda z Úpice. Dokument zobrazuje nejen architektoniku obce, ale také
kulturní, spole�enský a sportovní život ve vsi a hlavní postavy dnešních
Havlovic.

V dnešních Havlovicích žije tém�� 900 obyvatel. Ve st�edu obce se
nachází obecní ú�ad, kulturní d�m, hostinec Amerika, prodejna smíšeného
zboží, turistická ubytovna a  t�locvi�na. Doménou obce je areál Základní
a mate�ské školy a sportovní areál TJ Sokol Havlovice.

Zde místní TJ po�ádá množství turnaj� v malé kopané, házené,
volejbale, nohejbale �i hokeji. Místní jednota je nejv�tší zájmovou organizací
v obci, její �lenská základna �ítá 285 �len�. Již od roku 1914 nabízí mnoha
generacím kvalitní sportovní vyžití. Za celá dlouhá léta dosáhla množství
úsp�ch� v nejr�zn�jších sportovních odv�tvích. Rok 2004 byl devadesátým
rokem �innosti TJ. Oslavou výro�í se stala t�lovýchovná akademie, která se
uskute�nila 28. listopadu 2004 v t�locvi�n� u �áp�. Aktivity místních sportovc�
byly i v tomto roce r�znorodé a mimo�ádné, ostatn� posu�te sami

2. Zpráva o �innosti TJ Sokol Havlovice v roce 2004

          Jednotlivé sportovní a spole�enské akce (pochod
Václavice- Havlovice, volejbalové turnaje, HAPO,
HAPOSTAR, HAPOSUPERSTAR, nohejbalový turnaj,
streetballové turnaje si zachovaly svoji vysokou úrove�.
Všechny se poda�ilo uspo�ádat podle plánu. Hrá�i i diváci
op�t oce�ovali vysokou sportovní úrove�    i perfektní
po�adatelské zajišt�ní. Ani z ekonomického hlediska nebyly
pro nás tyto akce bezvýznamné. Jen tradi�ní Moravské vinobraní p�edevším
díky menší návšt�vnosti a vysokým náklad�m dopadlo v porovnání s lety
minulými o n�co h��e a bylo rozhodnuto o ukon�ení tradice v sále úpické Juty.
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�innost oddíl� naší TJ v lo�ském roce nijak nepolevila. Piln� se cvi�ilo
jak v t�locvi�n� tak ve sportovním areálu za školou.

Výbor TJ pracoval v nezm�n�ném složení. Scházeli jsme se pravideln�
jedenkrát m�sí�n�.

Na podzim se TJ Sokol ú�astnil prezenta�ní
akce Den spolk�. V jedné t�íd� lánské školy jsme
p�edložili návšt�vník�m vše, co stojí za shlédnutí
z historie i sou�asnosti TJ.

Nyní pár slov k areálu. V únoru byla zbo�ena
udírna v prodejním stánku a následn� byl prodejní
stánek zkolaudován stavebním odborem p�i MÚ
Úpice. V kv�tnu byla oplášt�na a uzav�ena druhá
polovina prodejního stánku v hodnot� 20 tisíc K�.
Uvnit� byl instalován pr�tokový oh�íva� vody
a rozvody k novým d�ez�m v hodnot� 20 tisíc K�.
Stánky tak spl�ují náro�né hygienické p�edpisy
a kontrola OHS Trutnov p�i turnaji HAPO neshledala
žádné nedostatky. Pr�b�žn� jsme udržovali hrací
plochu, reklamy, hlavní budovu      a veškerý areál. Na podzim byla provedena
rekonstrukce hrací plochy hlavního fotbalového h�išt� v cen� 30 tisíc K�.      
Na konci roku byla zakoupena �ísla      na novou �asomíru v cen� 25 tisíc K�.

V roce 2004 byl podpo�en turnaj HAPO mikroregionem Jest�ebí Hory. TJ
Sokol získal grant ve výši 13 tisíc K� na propagaci akce. Využili jsme ji
na tvorbu propozic, které již neodmysliteln� k tomuto turnaji pat�í.

V roce 2004 bylo rozhodnuto na MŠMT �R, že projekt, který jsme
vypracovali v roce 2003 na výstavbu um�lého povrchu na h�išti, podpo�en
nebude. Na podzim roku 2004 jsme vypracovali spole�n� s obcí projekt
na rekonstrukci areálu. Cht�li jsme vystav�t 2 tenisové kurty a minigolfové
h�išt�. Dnes již víme, že ani tento projekt úsp�šný nebyl. Od�vodn�ním
ú�edník� ministerstva školství byl fakt, že projekt nem�l politickou podporu.
Bohužel, v�cnost akce asi není argument.

V roce 2004 jsme také obdrželi 15 tisíc K� od obce, jako p�ísp�vek
na �innost. Od okresní složky �STV jsme obdrželi finance na �innost
a na údržbové práce v areálu. Tradi�n� �innost naší organizace podporují
sponzo�i a firmy, které mají v areálu svoji reklamu. Všem t�mto mecenáš�m
d�kujeme.

                             Mgr. Jaroslav Balcar
jednatel TJ Sokol

20. 2. 2005
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3. Rozvrh cvi�ebních hodin v sezón� 2004 - 2005

Cvi�ení se uskute��uje v t�locvi�n� u �áp� pravideln� od �íjna do kv�tna.

den          cvi�enci          �as                             cvi�itel
Úterý p�edšk. d�ti 15 30 - 16 30 �epelková, Skalická

rodi�e a d�ti 16 30 - 17 30 Balcarová
starší žáci 17 30 - 18 45 Honzera, Kraus, Matyska, Astr
ženy I 19 00 - 20 00 Honzerová
ženy II 20 00 - 21 30 �epelková

St�eda nohejbal 19 00 - 21 00
jóga 18 30 - 20 00 Králová v MŠ

�tvrtek ml. Žactvo 16 00 - 17 00 Friebelová, Píšová
st. žákyn� 17 30 - 19 00 Toholová, Astrová
ženy I 19 00 - 20 00 Jánošíková

Pátek házená 16 00 - 17 30 Ž�árská
streetball 17 30 - 20 00 Balcar, Friebelová P.
kopaná 20 00 - 21 00
volejbal 19 00 - 21 00 kulturní d�m

Ned�le florball 14 00 - 18 00

4. Sport pro všechny

Oddíl SPV �ítá okolo 285 �len�.

Zahrnuje v sob� spoustu pohybových a sportovních aktivit – pravidelná
cvi�ení d�tí  i dosp�lých v t�locvi�n� i venku, kopaná, florball, brennball,
cykloturistika, cvi�ení jógy, nohejbal,streetball.

P�ehled akcí za rok 2004  :
Ve�erní karnevalová show –  leden

bruslení, sout�že,oh�ostroj,
ob�erstvení
Výro�ní �lenská sch�ze TJ Sokol –
15.2.
Okresní kolo zimního �ty�boje – 6.3.,
Žaclé�

ú�ast: 23 d�tí, 3 cvi�itelky,1.místo
2x, 2.místo 2x,3.místo 2x  Oblastní kolo
zimního �ty�boje – 13.3., Nové m�sto n.M.

ú�ast: 8 d�tí, 2 cvi�itelé, Térová  L.–2.místo, Astr J.-3.místo
Školení cvi�itel� 3.t�ídy – Havlovice, 26.-28.3. a 23.-25.4.

záv�re�né zkoušky úsp�šn� složili: Balcar J., Balcarová V., Balcar Jan,
Guman T.,Matyska P., Friebelová P., Astrová M., Astr P.

BBrriiggááddaa  nnaa  úúkklliidd  hh��iišštt��  ––  99..44..,,  1155  dd��ttíí,,  44  ccvvii��iitteelléé
Sportovn� spole�enská akce pro cvi�itele, trenéry a �leny výboru

2.4., t�locvi�na ZŠ Lány Úpice
Atletika – okresní kolo, 8.5., Trutnov
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ú�ast: 25 d�tí, 3 cvi�itelé, 1.místo 2x, 2.místo 3x, 3.místo 1x
Atletika – oblastní kolo, 16.5., T�emošnice, ú�ast: 7 d�tí, 1 cvi�itelka,     

Bor�vková V.-1.místo, Smékal D.-3.místo
Pochod Václavice – Havlovice, 15.5. – individuální ú�ast
Republikové kolo v atletice – 5.6., Stará Boleslav, ú�ast: 2 d�ti,

1 cvi�itelka, Bor�vková V. -12.místo, Smékal D. – 16.místo
D�tský den – 6.6., h�išt� za školou, pomoc dvou cvi�itelek s organizací 

jednoho ze stanoviš�
Záv�r cvi�ebního roku – „Putování se Šlape�áky“, ú�ast: 32 d�tí,

5 cvi�itel�, 12 Šlape�ák�, trasa na kolách, pln�ní úkol�, zhodnocení
celého cvi�ebního roku.

Sch�zka cvi�itel� – 15.6., na h�išti, 10 cvi�itel�, hodnocení roku,
plány na další cvi�ební rok

Sch�zka cvi�itel� – 8.9., h�išt�, 11 cvi�itel�, hra brannball, sch�ze
Zahájení cvi�ebního roku – 16.9., ú�ast 35 d�tí, 6 cvi�itel�

rozcvi�ka, trasa k Háje�ku, pln�ní úkol�, hodnocení
Akademie „Cirkus Kotrmelína“ 28.11., t�locvi�na, vystoupení jednotlivých
složek, ocen�ní nejaktivn�jších sportovc�

Aktivní cvi�itelé oddílu SPV za rok 2004 :
 Astr Pavel, Astrová Marie, Balcar Jan, Balcar Jaroslav, Balcarová Václava,
�epelková Lenka, Friebelová Petra, Friebelová Yvona, Guman Tomáš,
Honzera Zden�k, Honzerová Marie, Jánošíková Šárka, Králová And�la, Kraus
Zden�k, Matyska Petr, Píšová Marta a Toholová Alena.

Výhled do roku 2005 :
ZZaajjiissttiitt  pprraavviiddeellnnéé  ccvvii��eebbnníí  hhooddiinnyy  ppoo  cceellýý  rrookk,,  zzoorrggaanniizzoovvaatt  aakkccee
ve stejném rozsahu jako v roce 2004, ú�astnit se závod� zimních
a letních sout�ží, snažit se získat do svých �ad další cvi�itele,
reprezentovat TJ Sokol na Festivalu sportu pro všechny v Olomouci,
1.-6.7.2005 s pohybovou skladbou „Pod vodou“ a v brennballu.

15.2.2005   

       Yvona Friebelová
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5. Havlovická fotbalová asociace HAFA

V uplynulém roce se výbor HAFA scházel 1 m�sí�n� vždy první
pond�lí v m�síci .
P�ed , HAPO.HAPOSTAR a vinobraní se konaly ješt� mimo�ádné sch�ze.
Výbor se scházel v  následujícím složení: Balcar Jaroslav. Honzera, Kocián,.
Soukup L.ml.,Tohola.
P�ed  HAPO, HAPOSTAR a vinobraním  ješt� Hej PI�á a také Roman �áp
a další. Všem kte�í se podíleli na p�íprav� jednotlivých akcí a na jejich zdárném
pr�b�hu pat�í op�t velké pod�kování..

Akce roku 2004
Hokejové zápasy na kluzišti v Havlovicích a Hronov�
Úpský pohár 14 místo
Ligový pohár 4 místo, Nymburk  6. místo
Sjezd Úpy na raftech
Havovická Tropical liga kv�ten – �íjen
2. místo
Cyklozájezd  Litvou  kv�ten
HAPO 27. ro�ník   A mužstvo 5. místo B
mužstvo  49 . místo
HAPOSTAR  11.  ro�ník  3. místo
HAPO SUPERSTAR  3, ro�ník  6. místo
Vinobraní 18. ro�ník    zá�í
Spole�ný ob�d v Havlovicích , po posledním zápase HTL + sport.  odpoledne
Zakon�ení Havlovické Tropical ligy  KD  Havlovice listopad
Fotbalové zápasy na Letné, Sparta – Liga mistr�  ,
Pardubice – ligové hokeje
Koupání  Kudowa Zdroj , Liberec, Bowling Olymp, Hronov

Plán akcí na rok 2005
Koupání, místo bude up�esn�no
Hokeje  Pardubice, Praha,.
Ú�ast na turnajích, Ligový pohár ,  Úpský pohár …..
duben - rafty
kv�ten - kola  Itálie
kv�ten - �íjen - Havlovická liga
28. ro�ník HAPO 18. 19. 25. 26. 6. .
12. ro�ník HAPOSTAR  6.8.
  3. ro�ník HAPO SUPERSTAR 3. 9.
Podzimní zábava v KD v Havlovicích
Poslední výkop pro ú�astníky HTL
Zakon�ení Havlovické ligy
Bowling, Zájezdy na sportovní akce dle zájmu a možností �len� a TJ
Oslavy 25. výro�í založení HAFA – podzim

15. 2. 2004 Miloš Tohola
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6. Nohejbal

Havlovi�tí nohejbalisté trénují pravideln� 1x týdn� . V zim� v t�locvi�n�
u �áp�, v lét� na antuce za školou.

V lo�ském roce jsme v �ervnu uspo�ádali nohejbalový turnaj
neregistrovaných pod názvem " o DUŠI�KY havlovického vodníka". Turnaje se
zú�astnilo 23 družstev a hrálo se v areálu TJ Sokol Havlovice na jednom
antukovém h�išti a na t�ech h�ištích asfaltových. Za Havlovice startovala
3 družstva, která se umístila v první desítce. Vít�zem se stalo družstvo Nového
Dvora, na druhém míst� skon�ilo družstvo Kaménka Svato�ovice a t�etí
družstvo Sokola Bat�ovice.

Dv� družstva byla v lo�ském roce p�ihlášena do nohejbalového turnaje
probíhajícího celé léto ve Velké Jesenici pod názvem "Velkojesenická vysoká
noha". Hrálo se každou první sobotu v m�síci. Naše družstva hrála pod názvem
Vodníci a Hastrmani a skon�ili v celkovém hodnocení turnaje na 14. a 16.
míst�. Výsledky a celkové po�adí Velkojesenické vysoké nohy 2004

Dalším turnajem, který jsme v lo�skén roce obsadili by turnal
na Vysokov�. Startovalo zde od nás jedno družstvo a skon�ilo na druhém
míst�.

V roce 2005 se zú�astníme
turnaje v Trutnov� 19. 2. Op�t
p�ihlásíme Velkojesenickou vysokou
nohu, která za�íná v dubnu a kon�í v
�íjnu a pojedeme na turnaj na
Vysokov    v m�síci zá�í.

Naší st�žejní akcí bude
uspo�ádání nohejbalového turnaje   v
Havlovicích 5.6.2005. Bude se jednat
o 1. ro�ník "o DUŠI�KY havlovického
vodníka" v nohejbale  s ú�astí 24
mužstev.
Spolek amatérských nohejbalist�    v Havlovicích �ítá 10 trénujících hrá��, kde
nejstaršímu je 60 let      a nejmladšímu 30 rok�. V�kový pr�m�r se blíží
padesátce.

15. 2. 2005 Ji�í Pitaš

7. Havlovice 1582

V Havlovcicích existuje již         5.
rokem fotbalové uskupení Havlovice
1582. Pro� tento název? Zeptali jsme se
zakladatel� a odpov�� byla p�ekvapivá.
V roce 1582 byl založen trutnovský
pivovar, což asi dob�e demonstruje vztah
celého týmu k trutnovskému Krakonoši.

Fotbalový celek hraje n�kolik
sezón 2. Havlovickou Tropical ligu, kde skon�il v roce 2004 na 8. míst�.
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P�íležitostn� se zú�ast�uje turnaj� v malé kopané. V zimních m�sících chodí
hrát kopanou do t�locvi�ny u �áp�.

8.  Házená

Házenká�ská sezóna je vždy rozd�lena na podzimní
a jarní �ást, proto je nutné ješt� zhodnocení sezóny 2003-04,
kdy d�v�ata hrála oblastní p�ebor dorostenek. Protože máme
pouze jedno družstvo, musíme p�ihlašovat kategorie podle
nejstarších d�v�at. Pro nedostatek družstev v kategorii byly
slou�eny sout�že starších a mladších dorostenek. V sout�ži byla p�ihlášena
družstva     z  Pardubic, Nového Veselí, Led�e n/S, Havlí�kova Brodu a Kolína.

V podzimní �ásti sout�že naše d�v�ata prohrála pouze s družstvem
z Havlí�kova Brodu.

Do jarní �ásti sout�že – rok 2004 – d�v�ata nastupovala s velkým cílem
udržet si pozici druhého místa, nebo vrátit porážku Havlí�kovu Brodu. Tuto �ást
jsme za�ali utkáním po�átkem dubna s Pardubicemi na jejich domácí p�d�. Za
Pardubice v této sezón� hrála dv� družstva – Dubina Pardubice a SKP
Pardubice. Nad družstvem Dubiny d�v�ata vyhrála 16:12, a nad družstvem
SKP Pardubice 21:16. Koncem dubna jsme v Havlovicích uvítali družstvo
Kolína, nad kterým naše d�v�ata zvít�zila 20:10. Další utkání se op�t
odehrávalo na naší domácí p�d�. Za�átkem kv�tna jsme u nás hráli proti
družstvu z Led�e nad Sázavou a d�v�ata vyhrála 14:10. V polovin� kv�tna
d�v�ata jela vyhrát utkání do Nového Veselí. Zde zvít�zila 28:16. Te� už nám
scházel poslední zápas a to proti našemu nejv�tšímu soupe�i – Havlí�kovu
Brodu. Utkání bylo velmi napínavé a i když d�v�ata prohrála první polo�as, by�
jen o jeden gól, nakonec se jim poda�ilo uhrát remízu 17:17. Tím si d�v�ata
zajistila celkové druhé místo v sout�ži. Vzhledem k tomu, že první mužstvo
v sout�ži postupuje do ligy a mužstvo Havlí�kova Brodu již ligu hraje, m�la by
d�v�ata možnost postoupit do ligy ze druhého místa. Bohužel finan�ní
náro�nost této sout�že nám toto neumož�uje.

8.4. - 12.4. 2004 mezinárodní turnaj v házené v Praze  – Handball cup 2004
O velikono�ních prázdninách jsme ze zú�astnili mezinárodního turnaje

v Praze – Handball cup 2004. Tohoto turnaje se zú�astnilo rekordních 412
družstev z 23 zemí celého sv�ta (Belgie, �eska, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Chorvatska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Ma�arska, N�mecka,
Norska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Spojených stát�
amerických, Srbska a �erné Hory, Švédska, Švýcarska a Tunisu). Sout�žilo se
v osmi kategoriích – 4 chlapecké a 4 dív�í. Naše d�v�ata sout�žila v kategorii
mladších dorostenek a mohla srovnat hru házené v našich krajích, ale
i v zahrani�í.

Podzimní sezónu 2004 d�v�ata nastoupila v nezm�n�ném po�tu op�t
s posilou 4 d�v�at ze Dvora Králové. I v sezón� 2004 - 2005 hrajeme spole�nou
sout�ž starších a mladších dorostenek. Našimi soupe�i jsou Havlí�k�v Brod,
Kolín, dv� družstva z Pardubic a Lede� nad Sázavou. Tentokrát se hraje vždy
pouze jeden zápas a to 2 x 30 minut. Na zápasy jezdíme bu� auty, nebo nám
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vychází vst�íc oddíl házené ve Dvo�e Králové a pokud je to možné, tak jezdíme
na zápasy spole�n� s hochy jejich autobusem.

Za�átkem zá�í jsme p�ivítali na domácím h�išti družstva z Pardubic.
Bohužel d�v�ata v srpnu nev�novala p�íprav� tolik �asu a úsilí a proto jsme oba
zápasy, by� se slabším soupe�em, prohráli. Výsledky byly 19:23 a 19:20. Další
týden jsme jeli spole�n� s hochy ze Dvora Králové hrát do Havlí�kova Brodu.
Zde d�v�ata po bojovném zápase vyhrála t�sn� 14:13.

Za�átkem �íjna jsme op�t na domácí p�d� p�ivítali Lede� nad Sázavou,
nad kterým jsme vyhráli vysoko 19:9. Poslední utkání podzimní �ásti jsme hráli
op�t doma a to proti družstvu Kolína. D�v�ata op�t zasloužen� vyhrála 16:8.

Po podzimní �ásti se d�v�ata d�lí o druhé místo s Havlí�kovým Brodem
a Pardubicemi.

V letošním roce bychom cht�li porazit všechna družstva, i když to bude
hodn� t�žké, protože krom� zápasu s Havlí�kovým Brodem hrajeme vše
na h�ištích soupe�e.

6.2.2005 Renata Ž�árská

9. Streetball Club  

Vedení oddílu:
prezident: Jan Balcar
víceprezident:  Stanislav Mach
kroniká�ka: Petra Friebelová
nást�nká�i: Monika Friebelová

Sou�asný po�et stálých �len�: 16
Akce v roce 2004:

* 16. – 17. 1. – Dvaceti�ty�hodinovka v basketbale – Guseppe maraton
- proti sob� nastoupila družstva TJ BC Sparta Úpice vs Broumov
- Úpice vyhrála 1974 : 1514
- hráli jsme v Úpickém družstvu

* 7. 2.  – Úpice cup
- 5. – 8. místo - Tupouni a Ženy (Kejzlar, Friebelová P.,  Balcar, Friebelová

M.,  Guman)
9. – 10. – Guseppe team (Dvo�ák, Mach)

* únor - okrskové p�ebory žactva v košíkové
- dívky i chlapci – 1. (Friebelová L., Friebelová M., Bor�vkovi V. a T., Térová,
Honzerová, Dufková, Binar, Tietz, Mat�jka)
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* b�ezen - okresní p�ebory žactva v košíkové (Trutnov)
- dívky – 2. , chlapci – 2. (Friebelová L., Friebelová M., Bor�vkovi V. a T.,
Petirová, Térová, Honzerová, Mat�jka)

* Krkonošská liga Úpická basketbalová sout�ž – zá�í – b�ezen
- nastoupili v týmu TJ BC Sparta Úpice – Guman, Kejzlar, Balcar (trenér)
- na záv�re�ný duel o 3. místo se Sitisem Trutnov jsme vypravili autobus
- celkové 4. místo

* 30. 4. - pálení �arod�jnic
- Všesportovní areál TJ Sokol Havlovice

* 8. kv�ten - VI. ro�ník - Májový streetballový turnaj
-   7 družstev
- žákovská kategorie – 1. místo – Metal team, 2. místo - Sharks
- dosp�lácká kategorie –

2. místo – Lví�ata ví�ata  (Guman, Kejzlar, Friebelová P., Friebelová M.)
3. místo – Guseppe tým (Mach, Dvo�ák, �áp, Prok�pek)
4. místo - Tupouni Ženy (Kalousek, Bašová, Balcar)

* 24. �erven - Okrskový p�ebor žactva ve streetballu
- 8 družstev
- ÚL 1 (Mat�jka, Friebelová M., Tietz, Schwertner)
- Úl 2 (Bor�vková V+T, Binar, Vítek)

* 4. 9. – �UN�A 2004
- na asfalt� ve Rty�ce v Úpici nastoupil tým Tupouji Ženy a získal 3. místo –
Dvo�ák, Bašová, Balcar

* 10. 9. - 45 let basketbalu v Úpici – Basketbalový p�íb�h
- P�i velkých oslavách úpického basketbalu, které byly pojaty jako Basketbalový
p�íb�h, jsme se zú�astnili  v rámci jednotlivých utkání. Nap�íklad v zápase ZŠ
Úpice-Lány vs. ZŠ B�í �apk� do 20 let nastoupili – Kejzlar, Guman, Friebelová
M+P, Dvo�ák). Ve vrcholném utkání TJ BC Sparta vs. BC LOKO Trutnov
(prvoligový tým žen) hráli – Kejzlar, Guman. Oba týmy vedl trenér Balcar.

* 28. zá�í         -    Memoriál sv. Václava
-    10 družstev
-    žákovská kategorie – 1. místo SC Pavlovice (Tietz, Friebelová M., Térová),
2. místo – Housenky (Friebelová L., Honzerová, Bor�vková V. Šolcová)
- dosp�lácká kategorie –
1. místo – Slunce v duši (Kejzlar)
2. místo – Tupouni Junior (Vincenc)
3. místo – Tuponi Ženy (Balcar)

*  27. listopadu -   Streetball IN
-    Lví�ata  (Guman, Kejzlar, Friebelová P., Friebelová M.) – 2. místo
- Tupouni Ženy (Balcar) – 3. místo
-    Guseppe tým (Dvo�ák) – 5. místo
- žákovská kategorie – 1. místo SC Havlovice (Tietz, Friebelová M., Térová), 2.
místo – Housenky (Friebelová L., Honzerová, Bor�vková V. Šolcová)
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* 27. prosinec - Váno�ní turnaj trojic
-    Lví�ata  (Guman, Kejzlar, Friebelová P., Friebelová M.) – 5. – 8. místo
-    Guseppe tým (Dvo�ák) – 8. – 9.
-    Tupouni Ženy (Balcar) – 10. - 12.

* 29. prosinec – streetball s oh�ostrojem a opékání vu�ta
- rozlou�ení se starým rokem

* �íjen – duben - pravidelné páte�ní tréninky v t�locvi�n� u �áp�

* prázdniny – ned�lní tréninky – všesportovní areál TJ Sokol Havlovice – pod
vedením Michala Zde�ky

* návšt�va prvoligových utkání žen v Trutnov�

* reprezentace ZŠ Úpice-Lány (Friebelová L., Friebelová M., Bor�vkovi V. a T.,
Térová, Honzerová, Dufková, Mat�jka, Binar, Tietz)

 Akce, které budeme organizovat v roce 2005:
- 21. kv�ten – Májový streetballový turnaj
- 28. zá�í – Memoriál sv. Václava - streetballový turnaj
- ú�ast na turnajích a návšt�va prvoligových utkání žen v Trutnov�
- pe�ovat o koše a h�išt� – nat�ít stojany apod.

Mgr. Jan Balcar
21. 2. 2005

10.  Volejbal

Volejbalový oddíl se schází pravideln� každý pátek v zim� od 19,oo
v kulturním dom� v Havlovicích  a v lét� na antukovém h�išti za školou. Na
treninky dochází pravideln� kolem 10 hrá��.

Dle možností se zú�ast�ujeme turnaj� neregistrovaných v nejbližším
okolí. V tomto roce jsme uspo�ádali 17.2.2004  zimní turnaj v kulturním dom�
v Havlovicích, kde 2 havlovická družstva obsadila 2. a 5.místo z 5
zú�astn�ných. 1.5.2004 jsme se zú�astnili Májového turnaje v Bat�ovicích, kde
jsme obsadili 2. místo z 9 družstev, což oproti lo�skému ro�níku znamenalo
zlepšení o 5 míst.  12. 6.2004 jsme zorganizovali jubilejní XV.ro�ník tradi�ního
letního volejbalového  turnaje ve sportovní areálu za školou v Havlovicích ,
kterého se zú�astnilo 10 mužstev. Za zmínku stojí , že poprvé v historii se
poda�ilo postavit na start 3 družstva reprezentující Havlovice. A poprvé v historii
tohoto turnaje se také poda�ilo, že do finále postoupila 2 družstva z Havlovic.
Pro totální nep�íze� po�así však nemohlo být finále sehráno.3.družstvo
Havlovic obsadilo 10. místo. 25.9.2004 jsme se zú�astnili turnaje
v Suchovršicích, který m�l být zahajovacím turnajem na jejich novém
antukovém h�išti, ale op�t kv�li po�así musel být zám�r zm�n�n a hrálo se
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v t�locvi�n�. Družstvo Havlovic dopln�né pro nedostatek vlastních hrá��
z cizích zdroj� vybojovalo 1.místo. Rok jsme jako tradi�n� uzav�eli ú�astí na
Silvestrovském turnaji v Suchovršicích , kde jsme obsadili 3. místo ze 3
zú�astn�ných družstev.

Nedílnou sou�ástí aktivit volejbalového oddílu je již tradi�ní služba p�i
zajiš�ování cíle pochodu Václavice – Havlovice, která se nám nevyhnula ani
letos.

15. 2. 2005 Ing. Milan Prokop

11. Cyklistika

V roce 2004 se zú�astnil vedoucí oddílu V. Král jednoho závodu okolo
Úpice.

12. Šlapeto

Cykloturistický oddíl Šlapeto pokra�oval i v roce 2004
ve své aktivní �innosti. Každý �tvrtek v 17 hodin oddíl vyrážel
k novým i staronovým cíl�m v okolí Havlovic. �lenové oddílu
absolvovali i 3 b�žka�ské a 2 celodenní etapy. Nejdelší etapou
byl výlet na �ernou horu o celkové délce 84 km. Také cesta
do Kudowa Zdroji v  Polsku byla náro�ná celodenní akce. V ten

den ujeli Šlape�áci 73 km.  V roce
2004 uskute�nili tito odrostlejší borci
(v�kový pr�m�r 52 let) celkem 32
etap o celkové délce 854 km.
Nejaktivn�jší cyklisté ujeli 830 – 750
km. Pr�m�rná délka etapy je 27 km.
Celý rok tak poznávalo krásy p�írody
v okolí celkem  25 „Šlape�ák�“.
Prezident oddílu byl letos spokojený
s hojnou ú�astí zdravého jádra
oddílu, vždy� i 15. jezdec ujel p�es
600 km. Tradi�n� vysokou úrove�
m�lo ob�erstvení v jednotlivých
etapách a vrcha�ské prémie.

15. 2. 2005 Stanislav �áp
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13. Zpráva o hospoda�ení TJ Sokol Havlovice v roce
2004

                                               k 1.1.2004                                 31.12.2004
Pokladna:                              18.942,90                                    32.377.90
BÚ:                                        90.190,72                                  114.554,23
 _____________________________________________________________
Celkem                                 109.133,62                                 146.932,13

Sportovní �innost náklady                       87.849,50
Hospodá�.-správní náklady                   316.679,70
Odpisy                                                     19.859,00
____________________________________________
Celkem                                                  424.388,20

Výnosy ze sport. �innosti                        153.537,00
�lenské p�ísp�vky                                    35.450,00
Úroky                                                             309,71
____________________________________________
Celkem                                                    189.296,71

Dotace a granty:
/od svazu,státu,kraje,okresu/                126.435,00
Sponzo�i a reklamy                               120.000,00
_____________________________________________
Celkem                                                  246.435,00

Celkem výnosy                                     435.735,71
Celkem náklady                                    424.388,20
_____________________________________________
Zisk                                                         11.342,80

Havlovice 6.2.2005
Hana �ápová

14. Zpráva revizní komise

dne 2. 2. 2005 jsme provedli revizi hospoda�ení a zjistili stav finan�ních
prost�edk� k 31. 12. 2004

na b�žném ú�tu u �s. spo�itelny   114 554,23 K�

stav pokladny k 31. 12. 2004     32 378,00 K�

celkový stav finan�ních prost�edk�   146 932,23 K�
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Tento finan�ní stav souhlasí s výpisy z banky a stavem fyzicky v pokladn�.
Ú�etnictví a pokladna jsou vedeny pr�kazn�, p�ehledn� a pe�liv�.
Kontrolovali jsme faktury, pokladní doklady a b�žný ú�et.

v Havlovicích dne 3. 2. 2005

za revizní komisi Prouza J., Dvo�á�ková M., Kaizrová J.

15. Rozpo�et TJ Sokol Havlovice na rok 2005

Náklady:

l/ spot�eba materiálu a energie                                  40000,00
2/ údržba budovy /dokon�it nát�r oken/                    15000,00
3/ vylepšení prod. stánku /obklad stropu/                  10000,00
4/ údržba v areálu /oprava lavi�ek,oprava
    podlahy u zel. boudy, mantinely/                           30000,00
5/ ostatní /admin. v�ci, mzdy,se�ení h�išt�,
    sportovní ná�iní/                                                  125000,00
6/ sportovní �innost /rozhod�í, cestovné/                  60000,00
___________________________________________________

Celkem                                                                   280000,00

Výnosy:

1/ p�íjmy ze sout�ží                                                  35000,00
2/ �lenské p�ísp�vky                                                 30000,00
3/ dotace                                                                   80000,00
4/ dary                                                                       35000,00
5/ reklamy                                                               100000,00

____________________________________________________
Celkem                                                                   280000,00

Pohledávky z roku 1999                                             1500,00
                               2000                                             1000,00
                               2001                                             9700,00
                               2002                                             3900,00
                               2003                                             2000,00
_____________________________________________________
Pohledávky celkem                                                 18100,00

Havlovice 06.02.2005 Hana �ápová
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16. Plán práce TJ Sokol Havlovice na rok 2005

Výbor TJ
Organiza�n� zabezpe�it chod celé TJ
Pravideln� se scházet na výborových sch�zích
Zajistit propagaci a dokumentaci jednotlivých akcí

Investi�ní akce
Nát�r „zelené“ boudy
Dokon�ení nát�r� oken na hlavní budov�
Napojení nové p�ípojky z obecního vodovodu pro kropení kluzišt�
Vým�na mantinel�
Rekonstrukce �asomíry
Revize ná�adí a dopln�ní ná�iní v t�locvi�n�
Pravidelné se�ení h�išt� a údržba ostatních sportoviš�
Pokácení poloviny b�íz mezi h�išti

Hlavní sportovní a kulturní akce
Pochod Václavice - Havlovice ( 14. 5.)
Volejbalové turnaje ( 19. 2., 11. 6. )
Fotbalový turnaj HAPO 2005   (18.,19., 25. a  26. 6. )
Fotbalový turnaj HAPOSTAR ( 6. 8. )
Fotbalový turnaj HAPOSUPERSTAR ( 3. 9.)
Vystoupení oddílu SPV na festivalu Sportu pro všechny v Olomouci ( 1.- 6. 7.)
Streetballové turnaje ( kv�ten – zá�í )
Memoriál sv. Václava - streetballový turnaj (28.9.)
Moravské vinobraní jako oslava 25 let HAFA (KD Havlovice 15. 10.)

Tradi�ní akce pro �leny TJ
Sportovn� poznávací zájezdy
Karneval na led�
Zimní p�tiboj
Atletické závody
Vodnický pochod
Zahájení cvi�ebního roku
P�edváno�ní cvi�ení v t�locvi�n�
Váno�ní turnaje v mí�ových hrách
 Silvestrovský b�h

Pravidelné sportovní aktivity
Cvi�ení všech složek SPV
Házená-oblastní p�ebor ( tréninky, zápasy, turnaje )
Kopaná, nohejbal, volejbal, streetball, lední hokej     ( utkání, turnaje, liga )
Cyklistika ( tréninky, závody )
Spolek Šlapeto (pravidelné výlety)

15. 2. 2005 Mgr. Zden�k Honzera
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17. Akce 2005

leden – únor Provoz kluzišt�, nabídka pronájmu k hokejovým utkáním
Karneval na led�
Exhibi�ní utkání Pravý b�eh  x  Levý b�eh

duben – �íjen: Havlovická Tropical liga
duben  – �erven: Oblastní p�ebor  dorostenek v házené na asfaltovém h�išti

kv�ten Oblastní p�ebor žactva ve streetbalu na asfaltovém h�išti
Májový streetballový turnaj na asfaltovém h�išti

kv�ten 14. 5. Pochod Václavice – Havlovice – turistický pochod
          Pou�

�erven 4. 6.  Nohejbalový turnaj O DUŠI�KY HAVLOVICKÉHO VODNÍKA
11. 6. Volejbalový turnaj
1188..  ––  1199..  66..  ,,      2255..  66..      2288..  rroo��nnííkk  ffoottbbaalloovvééhhoo  ttuurrnnaajjee  HHAAPPOO  22000055

ssoobboottaa  --  zzáábbaavvaa
2266..  66..  FFiinnáállee  HHAAPPOO  22000055

srpen: 6. 8. 12. ro�ník  HAPOSTAR  (Fotbalový turnaj pro hrá�e nad 40 let)

zá�í 3. 9. 4. ro�ník   SUPER HAPO STAR (turnaj hrá�� nad 50 let )
28. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj na asfaltovém h�išti

zá�í – �íjen Oblastní p�ebor  dorostenek v házené na asfaltovém h�išti

prosinec: 31. 12.   Silvestrovský b�h

P�ij�te si zasportovat do našeho areálu. Volné termíny �ekají na
Vás!

www.havlovice.cz
TJ Sokol Havlovice
 tel. 737 141 504

18. Záv�r

V roce 2005 budeme žádat o dotaci na vým�nu mantinel�, na turnaje
HAPO, HAPOSTAR a SUPERHAPOSTAR na Královéhradecký kraj. Na
mikroregion Jest�ebí Hory budeme žádat o podporu propagace HAPO. Dále se
budeme snažit o spolupráci v oblasti cestovního ruchu a turistiky. I nadále má
TJ Sokol co zlepšovat nejen ve své �innosti, ale i v propagaci svých možností.
Doufejme, že i devadesátý první rok �innosti TJ Sokol Havlovice bude n��ím
zajímavý a originální.
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19. P�ílohy
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