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1. Úvod

Rok 2005 byl p�evratným rokem v existenci havlovické t�lovýchovné jednoty.
Možná si to n�kte�í �lenové TJ neuv�domují, možná o tom ani neví, možná to pro n�
není ani d�ležité a možná jim to dokonce i vadí.

Ve sportovním areálu se d�jí v�ci, které jsou historicky srovnatelné s výstavbou
základní školy, kulturního domu, �i s výstavbou hlavní budovy a asfaltového
hokejového h�išt�. Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce celého sportovního areálu.
Pro v�tšinu podobných vesnic v této republice je již p�edstava o n��em podobném
nemyslitelná.

V lo�ském roce byli ob�ané Havlováci
seznámeni se sm�lými plány TJ Sokol. V roce 2004
jsem podal žádost o grant na ministerstvo školství
�eské republiky ve výši 3,8 mil. K�. Nic jsem
neponechal náhod� a sjednal sch�zku na Ministerstvu.
Vyrazili jsme s panem starostou do velké Prahy
a výsledkem byla schválená dotace ve výši 2 mil. K�.
Okamžit� byla ustavena výb�rová komise
na dodavatele a výb�r nejvhodn�jších materiál�.
O prázdninách  jsme se �leny komise panem
Ing.Dvo�á�kem P., Toholou M., Honzerou Z., �ápem
S. navštívili postupn� tak�ka 20 podobných areál�
a postupn� zkompletovali své p�edstavy. Dne 22.
srpna 2005 bylo kopnuto prvn� do zem� a 17. zá�í
byly nataženy poprvé tenisové sít�. Teprve poté
dorazily peníze z MŠMT. Za nezištnou p�j�ku, která
p�eklenula první platby d�kuji p.Ji�ímu Dvo�á�kovi. První dva m�síce areál fungoval
zdarma, a poté již za  platby dané provozním �ádem. S lo�ským podzimním provozem
pomohla p. Pirná.  Spoluú�ast obce �inila 350 tisíc K�.

V b�eznu  p�išel p. starosta s návrhem opravit zelenou boudu a vybudovat
zast�ešené sezení hned vedle. Obecní ú�ad financoval veškeré opravy boudy, st�echy,
pergolu s d�ev�ným oplocením, zámkovou dlažbu a nové lavice. Již na pochod
Václavice  - Havlovice a pou� bylo vše hotovo. Náklady na akci �inily 250 tisíc K�.

Z regionu Jest�ebí hory jsme obdrželi finance na propagaci turnaje HAPO.
V lo�ském roce jsem též podal 5 projekt� na Královéhradecký kraj a všechny

byly úsp�šné. Obdrželi jsme finance na velké sportovní akce. Nejv�tší �ástku 200 tisíc
K� jsme však dostali na vým�nu mantinel� na hokejovém h�išti. B�hem léta byly staré
mantinely odstran�ny a v listopadu jsme nainstalovali nové. Dnes si troufám �íci, že
Havlovice jsou jedinou vesnicí v kraji, kde existuje  venkovní hokejové h�išt� s um�lým
osv�tlením.

V �íjnu jsem podal na Nadaci Duhová energie projekt na vybudování
kanalizace, dokon�ení oplocení na novém sportovišti, plážový volejbal a na d�tské
h�išt�. Op�t jsme se vydali s panem starostou do stov�žaté mati�ky a v prosinci se
dostavil další diplomatický úsp�ch. Obdrželi jsme 780 tisíc K�. Hned v prosinci jsme se
pustili do prací. Byly pokáceny staré b�ízy, které již byly poškozeny a hrozilo
samovolné prasknutí p�i v�tších v�trech.

Na rok 2006 jsem op�t podal n�kolik žádostí na MŠMT, Královéhradecký kraj,
Region Jest�ebí hory, Nadaci Partnerství a na Nadaci �EZ. V plánu je vybudování
minigolfového h�išt�, dokon�ení prací na plážovém volejbalu a d�tském h�išti.
V prostoru p�ed budovami je t�eba upravit terén, zbudovat zpevn�né plochy.
Plánujeme též nahradit pokácené stromy a vysadit další parkové d�eviny.



Obecní ú�ad plánuje vybudovat pro naše fotbalisty na dalším pozemku sm�rem
k Úpici nové fotbalové h�išt� s dlouhou dráhou pro hasi�e. Na tuto akci podal pan
starosta projekt na Královéhradecký kraj.

Na tomto míst� nesmím opomenout krátké zamyšlení nad úlohou pana starosty
ve zmín�ných aktivitách. Zajiš�oval kompletní p�estavbu zelené boudy. Diplomaticky
pomáhal v jednáních s MŠMT a Nadací Duhová energie. Organizoval a koordinoval
práce na vedlejším h�išti. M�l nezastupitelnou úlohu v rychlém chodu v�cí. Bez jeho
osobní angažovanosti pro v�c by nové h�išt� v tak krátkém termínu nestálo. Má velký
zájem na tom, aby v roce 2006 byly dokon�eny veškeré zmín�né plány. Jemu pat�í
nejv�tší dík za lo�skou celoro�ní práci pro sport v obci.

Obecní ú�ad investoval do sportu 600 tisíc K�.  Je to nejv�tší investice v historii
a po vybudování hlavní budovy v 80. letech také nejvíce pr�kazná a viditelná. Je vid�t,
že místní Obecní zastupitelstvo má zájem o podporu sportu a velmi za ni d�kujeme.

TJ Sokol p�inesl do obce dotace v celkové hodnot� 3,5 milionu K� (nepo�ítám
p�ísp�vek od obce). Radikáln� se m�ní obraz sportovního areálu. Nem�ní se však
�innost T�lovýchovné jednoty. Stále funguje cvi�ení všech v�kových kategorií
v t�locvi�n� u �áp�, stále byly a budou organizovány tradi�ní akce, stále se scházel
a scházet bude výbor TJ a dokonce n�které aktivity vzniknou. Od jara vznikne v areálu
funkce správce. Ten bude zajiš�ovat provoz, p�j�ování areálu a p�íležitostné
ob�erstvení.

Záv�rem si dovolím vyslovit neskromné p�ání. Doufám, že nový sportovní areál
bude centrem pro využití volného �asu co nejv�tšího po�tu havlovických ob�an�. P�eji
si, aby domorodci i lidé, kte�í dobudují svá obydlí v Havlovicích, p�išli se svými d�tmi,
kamarády, návšt�vami na tenis, na minigolf, na bruslení, aby místní Mate�ská škola
našla úto�išt� na d�tském h�išti, aby tento areál žil sportem, mládím (i stá�ím)
a zábavou.

Jaroslav Balcar

2. Výbor TJ Sokol Havlovice

Mgr. Zden�k Honzera p�edseda
Miloslav Tohola: místop�edseda, HAFA
Mgr. Jaroslav Balcar: jednatel
Hana �ápová: hospodá�ka
Yvona Friebelová: Sport pro všechny
Ing. Milan Prokop: volejbal
Mgr. Jan Balcar PhD. streetball
Petr Matyska: brännball
Ing. Renata Ž�árská: házená

Aktivní cvi�itelé oddílu SPV za rok 2005 :
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, Kaizrová Jitka, Králová And�la, Kraus
Zden�k, Matyska Petr, Píšová Marta a Toholová Alena. Od zá�í za�ala v TJ pracovat
Jana Teichmanová z Lib�atova.



3. Sport pro všechny

Oddíl SPV �ítá okolo 250 �len� a je druhou nejpo�etn�jší jednotou v okrese /Loko
Trutnov – 398 �len�/
Zahrnuje v sob� spoustu pohybových a sportovních aktivit – pravidelná cvi�ení d�tí
i dosp�lých v t�locvi�n� i venku, kopanou, hokej, florball, brännball, cykloturistiku,
cvi�ení jógy, nohejbal, streetball, volejbal a nov� také tenis.

P�EHLED AKCÍ ZA ROK 2005 :

Karneval na led�  –29.ledna, 13,00 hod , 35 d�tí v maskách, 7 cvi�itel�
bruslení, sout�že, ob�erstvení

Valná hromada ASPV v Trutnov�, 25.1., Trutnov – ú�ast: Friebelová Y.
Výro�ní �lenská sch�ze TJ Sokol – ned�le 6.2., 15,00 hod.
Okresní kolo zimního p�tiboje – 6.3., Žaclé�

ú�ast: 15 d�tí v šesti kategoriích + 2 cvi�itelky
         výsledky: 1.místo 3x /Astr J., Honzerová J., Térová L./
                         2.místo 1x /Friebelová R. /
                         3.místo 2x /�áp R., Astrová K./   + 3x 4.místo
Oblastní kolo zimního p�tiboje – 23.3., Ho�ice

ú�ast: 7 d�tí, 1 cvi�itel, 1.místo – Honzerová J.
                                                2.místo - Térová  L.
                                                3.místo – Astr J.
Výstava z �innosti TJ Sokol p�i oslavách školy a srazu rodák�

v budov� ZŠ, 23.4.

Sportovn� spole�enská akce pro cvi�itele, trenéry a �leny výboru
6.5., t�locvi�na u �áp�, sportovní sout�že družstev, p�esun na kolech do Restaurace
Na Veselce v Úpici, dokon�ení sout�ží, vyhodnocení, ve�e�e

Atletika – okresní kolo, 21.5., Trutnov, h�išt�
ZŠ Komenského

ú�ast: 10 d�tí v šesti kategoriích + 2
cvi�itelé,

1.místo – Lorencová N., Luštinec P.,
                          Smékal D.

2.místo – Vodi�ková T., Ševerová K.
3.místo – �áp R., �ápová K.

Atletika – oblastní kolo, 28.5.,
Hradec Králové
ú�ast: 3 d�ti + 1 cvi�itelka,
výsledky – Ševerová K. - 9.místo
�ápová K. 10.místo, Smékal D. – 11.místo
Pochod Václavice – Havlovice, 14.5. – individuální ú�ast
D�tský den a oslavy 120 let hasi�ského sboru v Havlovicích
5.6., h�išt� za školou, pomoc dvou cvi�itelek s organizací jednoho ze sportovních
stanoviš�

FESTIVAL SPORTU PRO VŠECHNY 2005 – OLOMOUC
1.-6.7.2005, 8 starších žák� a žáky� + cvi�itel P.Matyska reprezentovali TJ
v brannballu a 14 mladších a starších žáky�
+ cvi�itelky Y.Friebelová a M.Honzerová se Festivalu zú�astnily s nacvi�enou
hromadnou skladbou „Pod vodou“ = cvi�ení se strachovými pytli. Vystoupení se



skladbou p�edcházely 4 víkendové secvi�né cvi�itelek, vlastní nácvik / leden – kv�ten,
každý týden, 1 hodina/, spole�ná  secvi�ná všech 700 cvi�enc�, 4.-6.6. v Doubí
u T�ebon� a vlastní ú�ast na Festivalu. Ta byla odm�nou pro nás všechny. Prožili
jsme v Olomouci /spolu s p�edsedou TJ/ šest krásných sportovních dní. Letní po�así,
ubytování na vysokoškolských kolejích, stravování v menze, r�zné další pohybové
aktivity /rafting, pohyb. testy, lanové aktivity…/, kulturní akce, prohlídky m�sta, ZOO…
tedy zážitky a dojmy srovnatelné s prožitky pam�tník� spartakiád, pouze však
v menším m��ítku   

Záv�r cvi�ebního roku – ú�ast: 25 d�tí,
5 cvi�itel�, pln�ní úkol�, zhodnocení celého cvi�ebního roku
Sch�zka cvi�itel� – 5.9., t�locvi�na , 10 cvi�itel�, úklid t�locvi�ny,
hodnocení uplynulého roku, nový rozvrh hodin + akce

Zahájení cvi�ebního roku a slavnostní otev�ení nových tenisových kurt� s um�lým
povrchem   
- h�išt� za školou, 28. 9.,  velký turnaj d�tí i dosp�lých - Levý b�eh proti Pravému
b�ehu. Disciplíny: hra Jeden proti všem, vybíjená, streetball, florbal, nohejbal, volejbal
a fotbal. Vít�zství – pravý b�eh.
Podzimní sraz cvi�itel� – sokolovna TJ LokoTrutnov, 3.12.,1 cvi�itelka
�ertoviny – na záv�r roku jedna z nejoblíben�jších akcí, 1. 12.,
            t�locvi�na, 38 d�tí – v�tšinou p�.d�ti a ml.žactvo, nám�t -

         sout�že, legrácky, malování velkých �ert�, návšt�va 2 pekelník�, odm�ny
                   kalendá�e Havlovic, perníky a do TJ nové hodiny a strachový pytel/ 

Výhled do roku 2006 v oblasti práce s d�tmi:
Zajistit pravidelné cvi�ební hodiny po
celý rok, zorganizovat akce
v podobném rozsahu jako v roce 2005,
ú�astnit se závod� zimních
a letních sout�ží, snažit se získat do
svých �ad další cvi�itele,
reprezentovat TJ Sokol se skladbou
„Pod vodou“na Sokolském sletu
v Praze, 1.-6.7.2006.

Yvona Friebelová

4. HAFA

V uplynulém roce se výbor HAFA scházel 1 m�sí�n� vždy první pond�lí v m�síci .
P�ed , HAPO, HAPOSTAR a oslavou 25. let HAFA se konaly ješt� mimo�ádné sch�ze.
Výbor se scházel v následujícím složení: Balcar Jaroslav. Honzera, Kocián,. Soukup
L.ml.,Tohola, �áp R. P�ed velkými akcemi ješt� Hejna,  Pitaš, �áp S., Dufek,
Stoklásek a Prouza J.



Z �innosti
Úpský pohár 7. místo
Ligový pohár 2. místo,
P�átelský zápas s Kalbe Milde x
St.Garda.
Sjezd Úpy na raftech.
Pálení �arod�jnic na h�išti.
Havovická Tropical liga kv�ten – �íjen
3. místo
Cyklozájezd- Itále- kv�ten.
HAPO 28. ro�ník A mužstvo 5. místo,
B mužstvo 39. místo, –  zakoupeny
propaga�ní tužky s logem HAPO
HAPOSTAR 12. ro�ník 8. místo.
HAPO SUPERSTAR 4, ro�ník 4. místo.
Oslavy 25. výro�í založení HAFA – p�i této p�íležitosti byla složena a nazpívána nová
hymna.
Spole�ný ob�d v Havlovicích, po posledním zápase HTL + sport. dopoledne.
Zakon�ení Havlovické Tropical ligy KD Havlovice listopad.
Zájezdy na fotbalové zápasy na Letné, reprezentace.
                   Pardubice, Praha – ligové hokeje.

Návrh plánu sportovních a spole�enských akcí na rok 2006
Koupání, místo bude up�esn�no.
Zájezdy na hokeje Pardubice, Praha,.
Ú�ast na turnajích, Ligový pohár , Úpský pohár …..
Duben – rafty.
Kv�ten - kola Ma�arsko.
Kv�ten - �íjen - Havlovická Tropical liga.
29. ro�ník HAPO 24. a 25.6. a 1.a 2. 7.
13. ro�ník HAPOSTAR 12.8.
5. ro�ník HAPO SUPERSTAR 9. 9.
Podzimní zábava v KD v Havlovicích (vinobraní)
Poslední výkop pro ú�astníky HTL.
Zakon�ení Havlovické Tropical ligy KD.
Bowling – dle zájmu.
Zájezdy na sportovní akce dle zájmu a možností �len� a TJ.

Mloš Tohola

5. Nohejbal

   Jak z názvu vyplývá, jedná se o partu sportovc�, kte�í sv�j oblíbený sport – nohejbal
- bere opravdu jen jako zábavu a považuje pohyb na h�išti stále ješt� za jednu
z hlavních priorit p�i trávení svého volného �asu. Je to parta muž�, kte�í preferovali
sport od svého mládí a to p�evážn� ve fotbalovém oddíle Sparty Úpice a to v r�zných
sout�žích od okresního p�eboru až po druhou fotbalovou ligu.



   Síly p�eci jen pomalu ubývali a tak se tato parta pomalu p�eorientovala na okresní
ligu neregistrovaných ve fotbale a postupn� všichni hrávali a hrávají fotbal ješt�
na HAPO, HAPOSTAR a SUPERHAPOSTAR.
   A protože fotbalový mí� je jim stále ješt� blízký a necht�jí se s ním rozlou�it,
p�eorientovala se tato parta na nohejbal, sport ne tolik náro�ný na fyzické
p�edpoklady, ale je v n�m možné využít veškeré zkušenosti získané práv� p�i velké
i malé kopané.
   Havlovi�tí amatérští nohejbalisté jsou vlastn� starší pánové, kterým je od t�iat�iceti
let do šedesáti dvou let. Jsou všichni �leny havlovického Sokola a jejich bydlišt� je
nejen v Havlovicích, ale i v Úpici.
   Patra amatérských nohejbalist� se pravideln� schází v lét� i v zim� a to každou
st�edu. V lét� každou st�edu na h�išti „Za školou“ a v zimních m�sících v t�locvi�n�
„U �áp�“. Pr�m�rná ú�ast na trénincích je 7 hrá��. Když se sejdou všichni je jich 9
a jsou schopni vytvo�it 3 t�í�lenná družstva.. Pr�m�rný v�k celé party je 51 rok�.
   Svoji tréninkovou píli, trvající už déle
nežli 20 let, se havlovi�tí amatérští
nohejbalisté rozhodli vyzkoušet p�ed
t�emi lety na prvních nohejbalových
turnajích. Když zjistil, že jejich
tréninkové úsilí nep�ichází vnive�
a dokázali se v prvních turnajích
umístit i mezi podstatn� zkušen�jšími
a mladšími nohejbalisty, rozhodli se
v lo�ském roce pro ú�ast na n�kolika
kvalitn�jších turnajích v rámci
náchodského a trutnovského okresu.
Sami havlovi�tí amatérští nohejbalisté
uspo�ádali loni 1. ro�ník
nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných  „O duši�ky havlovického vodníka“ ve
sportovním areálu TJ Sokol Havlovice  „ Za školou“ na antuce i na t�ech asfaltových
kurtech.
   Turnaj se uskute�nil v �ervnu a zú�astnilo se ho 18 t�í�lenných družstev.
Nejvzdálen�jšími družstvy byla 2 družstva z Jihlavy a jedno z nich se stalo i celkovým
vít�zem. Havlovi�tí pod názvem „Vodníci“ a „Hastrmani“ neud�lali ostudu, vyhráli své
skupiny a nakonec obsadili 3. a 4. místo. Celý turnaj byl na velmi dobré úrovni, i když
zrovna nep�álo po�así tak jak by si po�adatelé p�áli. Stejn� jako v p�edcházejícím roce,
kdy byl zkušebn� uspo�ádán nultý turnaj v nohejbale trojic v Havlovicích, spojila parta
amatérských nohejbalist� sv�j turnaj následující den s pomocí p�i organizací d�tského
dne v Havlovicích a loni i s pomocí p�i zajišt�ní oslav 120. výro�í založení
havlovického hasi�ského sboru. Výt�žek z ob�erstvení a ze sponzorských p�ísp�vk�
darovali havlovi�tí amatérští nohejbalisté d�tem ze Základní a mate�ské školy
v Havlovicích.
   V únoru roku 2005 se „Vodníci“ a „Hastrmani“ zú�astnili „Amos cupu“ v t�locvi�n�
trutnovského gymnázia, kde družstvo „Hastrman�“ obsadilo 6. místo v siln�
obsazeném turnaji, kterého se zú�astnilo celkem 15 družstev.
   V kv�tnu bojovalo družstvo „Vodník�“ na turnaji v Jizbici u Náchoda, kde hrálo
i n�kolik mužstev, která hrají okresní sout�ž náchodska. I k p�ekvapení „Vodník�“ se
havlovické družstvo stalo vít�zem celého turnaje a dom� si p�ivezlo tém�� metr vysoký
zlatý putovní pohár starosty obce Jizbice.
   Od dubna do �íjna se družstvo „Vodník�“ ú�astnilo „Velkojesenické vysoké nohy“,
což je dlouhodobý turnaj po�ádaný na �ty�ech antukových kurtech ve Velké Jesenice
u �eské Skalice. Je složen z jednotlivých „Malých cen“ po�ádaných každou druhou
sobotu v m�síci od jara do podzimu. „Vodníci“ se krom� jedné „Malé ceny“ v zá�í



zú�astnili všech ostatních „Malých cen“ a v tomto dlouhodobém turnaji se loni umístili
celkov� na 10. míst�, když v této sout�ži bylo hodnoceno celkem 25 družstev. Nutno
podotknout, že i tohoto dlouhodobého turnaje se ú�astní i družstva okresních sout�ží
náchodska a královehradecka. Na tomto turnaji se podle �asových možností vyst�ídalo
celkem 6 hrá�� havlovických amatérských nohejbalist�.
   Posledním lo�ským turnajem byl pováno�ní nohejbalový turnaj v t�locvi�n�
„U �áp�“ v Havlovicích. Hrála na n�m 3 družstva havlovických amatérských
nohejbalist� a p�ihlásila se i dv� nohejbalová družstva z Úpice, která reagovala
na základ� naší informace na webových stránkách TJ Sokol Havlovice. Na tomto
turnaji se na prvních t�ech místech umístila havlovická družstva.
   Rok 2006 bude napln�n ú�astí na všech turnajích jako v lo�ském roce a navíc
budou p�ihlášeny i turnaje v Teplicích nad Metují, v Bat�ovicích a na Vysokov�.
    Nutno podotknout, že veškeré finan�ní náklady spojené s �inností nohejbalist�
na turnajích jsou hrazeny samotnými hrá�i a nejsou �erpány žádné finan�ní prost�edky
z rozpo�tu TJ Sokol Havlovice.
   Nejv�tší akcí bude i letos pro všechny havlovické amatérské nohejbalisty a jejich
rodinné p�íslušníky, kte�í jim p�i zajiš�ování havlovického turnaje pomáhají,  2. ro�ník
nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných „O duši�ky havlovického vodníka“ a to 3.
�ervna na nových kurtech s um�lým povrchem ve sportovním areálu TJ Sokol
Havlovice „Za školou“.
   Všichni jste srde�n� zváni podívat se na p�kný p�vodní �eský sport pro všechny
v�kové generace.

Jirka Pitaš

6. Volejbal

Volejbalový oddíl se schází
pravideln� každý pátek v zim� od
19,oo v kulturním dom�
v Havlovicích  a v lét� ve
sportovním areálu  za školou.
N�kolik posledních podzimních
trénink� jsme již odehráli na nových
kurtech s um�lým povrchem . Po�et
trénink� v zimním období je
minimální díky stále v�tší
obsazenosti kulturního domu jinými
akcemi. Na tréninky dochází kolem
8 -10 hrá��.

Dle možností se
zú�ast�ujeme turnaj� neregistrovaných v nejbližším okolí. V tomto roce jsme
uspo�ádali 19.2.2005 zimní turnaj v Havlovicích, kde 2 havlovická mužstva obsadila 2.
a 5.místo ze 7 zú�astn�ných. 30.4.2005 jsme se zú�astnili Májového turnaje
v Bat�ovicích, kde jsme obsadili 3. místo z 9 družstev. 21.5.2005 se konal volejbalový
turnaj v Suchovršicích na jejich novém antukovém h�išti , kde jsme skon�ili na 2. míst�
z 5 zú�astn�ných družstev.  11. 6.2005 jsme zorganizovali XVI.ro�ník tradi�ního
volejbalového  turnaje v Havlovicích , kterého se zú�astnilo 10 družstev a obsadili
jsme 8.místo. Sportovní akce v roce 2005 jsme uzav�eli 26.12.2005 ú�astí na
tradi�ním  Silvestrovském turnaji v Suchovršicích , kde jsme ze 6 družstev obsadili 2.
místo.

Jako každoro�n� i v tomto roce  jsme zajiš�ovali  cíl pochodu Václavice –
Havlovice. 

Milan Prokop



7. Házená

Házenká�ská sezóna je rozd�lena na podzimní a jarní �ást,
proto je nutné zhodnocení sezóny 2004-05, kdy d�v�ata hrála oblastní
p�ebor dorostenek. Pro nedostatek družstev v kategorii byly slou�eny
sout�že starších a mladších dorostenek. V sout�ži byla p�ihlášena
družstva z Pardubic A i B (družstvo Pardubice B odehrálo pouze
podzimní �ást a potom bylo odhlášeno), Led�e n/S, Havlí�kova Brodu
B a Kolína.

V podzimní �ásti sout�že naše d�v�ata prohrála s družstvy z Pardubic A i B.
Do jarní �ásti sout�že – rok 2005 – d�v�ata nastupovala s velkým cílem udržet si
pozici druhého místa. Tuto �ást jsme za�ali utkáním 16. dubna v Led�i nad Sázavou,
kde naše d�v�ata zvít�zila t�sn� 18:15. Jediné utkání které jsme hrály na domácí
p�d� bylo 30. dubna s Havlí�kovým Brodem. D�v�ata zvít�zila t�sn� 24:23.
Za Pardubice v této �ásti sezóny hrálo už jen jedno družstvo a s tím jsme se utkaly
na jejich p�d� 14. kv�tna. Tady se d�v�at�m neda�ilo a p�ivezly jsme si prohru 20:25.
Poslední zápas v sezón� a bohužel asi i v této sestav� se odehrálo 28. kv�tna
v Kolín�. Zde naše d�v�ata zvít�zila 21:13. Tím si d�v�ata zajistila celkové druhé
místo v sout�ži.

Dne 17. �ervna se v Havlovicích konalo rozlou�ení s touto sezónou, ale i
s trenérem p. Va�kem, který d�v�ata vedl po odchodu Standy Hofmana. D�v�ata si
naposledy zahrála v sout�žní sestav� proti družstvu havlovických fotbalist�. Tímto
dnem také skon�ilo úsp�šné házenká�ské p�sobení t�chto d�v�at. Bohužel skon�ila
i krom� Edity Va�kové, která v sou�asné dob� hraje za Slavii Praha, d�v�ata ze Dvora
Králové. Ukon�ení svého p�sobení ohlásily i sestry Prokopovy.

Poslední týden v srpnu za�ala d�v�ata trénovat na podzimní sezónu pod
vedením Míši Suchánkové a p�idaly se k nim i te� už mladé paní, které kdysi za Sokol
Havlovice házenou hrály. Vypadalo to slibn�, že by si mohly zahrát i mimo sout�ž
s oddíly Havlí�kova Brodu, Kolína a Led�e nad Sázavou. Protože v sout�ži z�stala
pouze tato t�i družstva, tak se hraje turnajov�. Ale nadšení rychle odpadlo a když jsme
m�ly vyjet si zahrát, tak se trénink� zú�ast�ovalo tak 5 až 8 d�v�at, což je málo.
Koncem �íjna skon�ily tréninky v Havlovicích a jak bude pokra�ovat jarní �ást trénink�
to ukáže �as.

Renata Ž�árská

8. Streetball

Akce v roce 2005 - 2006:
26. února  – Úpice cup - 5. – 8. místo - Tupouni a Ženy
(Kejzlar, Friebelová P.,  Balcar, Friebelová M.,  Guman)

21. kv�tna - Májový turnaj zahájil pátou sezónu streetballu
v Havlovicích

Tak nám to p�kn� fr�í. P�ed p�ti lety za�ínali dnešní finalisté
jako žá�ci a u�ili se dvojtakt�m. A dnes? Dnes už nám utíkají,
doskakují lépe a d�lají si z nás legraci�. A to je dob�e. Mladí „strý�áci“ a „baske�áci“



nám d�lají radost. Nejinak tomu bylo i v sobotním odpoledni 21. kv�tna, kdy jsme se
sešli v Havlovicích ve všesportovním areálu.

Kategorie nad 15 let 1. Lví�ata (Kejzlar, Guman, P. Friebelová, M. Friebelová)
3. Tupouni Ženy (Bašová, Kalousek, Tejchman, Balcar)

Kategorie do 15 let 1. BK Havlovice (Tietz, Térová, Tohola)

Memoriál svatého Václava – V. ro�ník
P�ihlásilo se 10 družstev ve dvou kategoriích.
Do patnácti let, nebo-li žákovská kategorie, se zaregistrovala 4 družstva. Po t�žkých
bojích se umístila v tomto po�adí:
2.R�žoví sloni (Bor�vková V., Bor�vková T., P�ibyl)

Dosp�lácké skupin� vévodil tým Lví�ata, který v krásném finále porazil Slunce
v duši: 1. Lví�ata (Kejzlar, Friebelová M., Friebelová P., Guman)

3. Tupouni Ženy (Bašová, Kalousek P. st., Tejchman, Balcar)

Krkonošská liga Úpická basketbalová sout�ž – zá�í 05 – b�ezen 06
- nastoupili v týmu TJ BC Sparta Úpice – Guman, Kejzlar, Balcar

14. �íjna – „Páté narozeniny oddílu“
Sešlo se nás 15 bývalých i sou�asných �len�. Sportovalo se, opékaly vu�ty a u ohn�
se posed�lo, tak jak p�ed p�ti lety. Ukrutná zima nás v 21.30 vyhnala dom�. Akce se
velmi povedla.

Pravidelné zimní tréninky za�aly
od pátku 4. 11. 2005 v t�locvi�n� u �áp�. Sraz v 17.30.

3. prosince - Streetball IN 2.místo Lví�ata (Guman,
                                      Kejzlar, Friebelová P. a M.)
žákovská kategorie – 1. místo SC Havlovice (Bor�vková
V. a T.)

27. prosinec - Váno�ní turnaj trojic
-    Lví�ata  (Guman, Kejzlar, Friebelová P., Friebelová
M.) – 3. místo
-    Tupouni Ženy (Balcar) – 5.-6.

29. prosinec – streetball s oh�ostrojem rozlou�ení
se starým rokem

Akce, které budeme organizovat v roce 2006:
- 21. kv�ten – Májový streetballový turnaj
- 23. zá�í – Memoriál sv. Václava - streetballový turnaj
- ú�ast na turnajích
- pe�ovat o koše a h�išt� – nat�ít stojany apod.

Jan Balcar



9. Cyklistika - Šlapeto

Cyklistický oddíl Šlapeto podnikl v roce 2005 32 vyjížd�k na
kole po okolí naší obce. První vyjíž�ka za�íná první �tvrtek po prvním
jarním dnu. Loni to bylo 24.3., kdy jsme zahájili již 10. sezónu. Potom
již pravideln� každý �tvrtek v 17 hod. se schází parta vyznava��
cykloturistiky k podve�erním vyjíž�kám. Jednotlivé trasy protínají
známá i neznámá místa našeho okolí. Pr�m�r najetých kilometr� v jedné vyjíž�ce  byl
24 km. Tento pr�m�r se v lo�ském roce snížil,nebo�  nám na nejdelší  dny v roce 3x
pršelo, tak jsme volili náhradní program /kulturní v pergole/. Také  jsme  se jeden
�tvrtek místo vyjíž�ky sešli ve sportovním areálu za školou, kde jsme m�li sportovní
hry . Zakon�ení bylo v klubovn� t�lovýchovného za�ízení.
 Nejdelší trasa byla na svátek 5.7.2005 ujeto 67,23 km a na kterou ti, kte�í se jí
zú�astnili asi nezapomenou, nebo� ze Zli�e nás provázelo hrozné po�así – déš� a
zima.

 Nejezdíme jen na kolech. Loni
jsme byli 3x na b�žkách po okolí –
45 km.
Pravideln� si jezdíme protáhnout
t�lo na bowling.
 Pr�m�rný po�et na jednu vyjíž�ku
je 15 �len� . Manželé Honzerovi a
Kosinkovi v lo�ském  roce jezdili
individuáln�  a p�edložili seznam
tras, které absolvovali a kolik km
ujeli.

V��il by n�kdo, že je v okolí
18 most�. Dne 20 �íjna jsme absolvovali nevšední trasu p�es mosty v Havlovicících,
Úpici a Suchovršicích. A bylo jich opravdu 18.

Pro zajímavost je nutné uvést, že tito borci: manželé �ápovi, Dibelkovi, Hejna
P. Luštinec L., Prouzová V., Stará M.  a Friebelová E. ujeli za rok 2005 s naší partou
více než 600 km. Rekordmanem je Milada Stará, která ujela 750 km a vynechala jen 2
etapy.

Stanislav �áp

10. Havlovice 1582

V Havlovcicích existuje též 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. V sezón�
2005 obsadil celek 4. místo. Z celkových 22 utkání hrá�i Havlovic 9 vyhráli, 2
remizovali a 11 prohráli a se skóre 35:35 získali 27 bod�. P�íležitostn� se zú�ast�ují
turnaj� v malé kopané. V zimních m�sících chodí hrát kopanou do t�locvi�ny u �áp�.



11. Br����nnball

Vedení oddílu v roce 2005, pro své �leny klubu, p�ipravilo hned n�kolik
sportovních akcí. Tyto akce napl�ovali p�ípravu hrá�� pro nasazení na turnajích.
Mezi tyto akce pat�í:

16.04.2005  Jarní turnaj v brännbalu – p�ípravné zápasy
(Po�adatel TSC Turnov – Máchovo jezero)

26.04.2005 Vzájemný zápas družstev žactva a junior�
(SPV Nové M�sto nad Metují)

10.06. – 12.06.2005 Stanování – soust�ed�ní hrá��
(SPV Nové M�sto nad Metují)

01.07. – 05.07.2005 Festival sportu pro všechny – Mistrovství �R
(7. místo v kategorii žactvo)

24.09.2005 Svatováclavský turnaj
(TJ Sokol Havlovice -  2. místo v kat. junio�i.)

V pr�b�hu celé letní sezóny jsme se p�ipravovali v pravidelných trénincích a to
každé pond�lí od 17:00 hod a každou st�edu od 17:30 hodin, ve všesportovním areálu
TJ Sokol Havlovice.
Oddíl v roce 2005 se zú�astnil všech výše uvedených akcí. Nem�žeme �íci, že by
jsme byly úpln� spokojeni s výsledky, kterých jsme v pr�b�hu roku dosahovaly. Oddíl
�ítá celkem 21 �len� z toho je 17 aktivních �len�, zbývající �lenové se nemohou
ú�astnit trénink� z d�vodu školní zaneprázdn�nosti.
Po celý rok 2005 jsme trénovali jak v t�locvi�n� tak na travnatém h�išti.

PARTNE	I ODDÍLU
V roce 2005 jsme spolupracovali s jedním nejv�tším partnerem a sice s SPV Nové
M�sto nad Metují, tato spolupráce nám ukázala další možnosti naší hry. Plánujeme,
že tato spolupráce bude i nadále probíhat v roce 2006.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2006
Již v dnešní dob� víme, že nás �ekají tyto turnaje a akce:
1/ Jarní turnaj v brännballu (kv�ten)
2/ Vzájemný zápas družstev královehradeckého kraje (�erven)
3/ Soust�ed�ní hrá�� (�erven)
4/ Krajský p�ebor v kategorii junio�i (dle po�adatele)
5/ Mistrovství �R (žactvo 26.5.2006 – 28.5.2006 Doubí)
6/ Mistrovství �R (junio�i 22.9.2006 – 24.9.2006)
7/ Svatováclavský turnaj (TJ Sokol Havlovice, 15.9.2006)

Cht�li bychom také ud�lat nábor nových hrá��, p�edevším pro kategorii žactvo, zde
jsme totiž v letošním roce oslabeni, z d�vodu zvýšení ro�níkové hranice a všechny
hrá�i již nyní spadají do kategorie junio�i.
Rok 2005 nám p�inesl hodn� zkušeností a možností této hry. V roce 2006 chceme
využít všech prost�edk� a zkušeností k tomu abychom se objevovali na dobrých
pozicích.

Petr Matyska



12. Tenis

Tento druh sportu se prvn�
v novodobé historii Havlovic objevuje
na podzim roku 2005. Výstavbou
sportovního areálu s um�lým povrchem
se   za�ínají   angažovat  p�íznivci  tohoto
sportu.
První turnaj v tenise se odehrává
28. �íjna. Zú�ast�uje se jej 15 tenist�
z Havlovic a Úpice. Na turnaji vzniká
myšlenka uspo�ádat tenisovou ligu. Již
druhý den organizátor J. Balcar sestavuje
2 tenisové ligy (první a druhou) podle
výsledk� turnaje. P�íznivci bílého sportu
hráli ješt� po celý listopad a �ást prosince, kdy si kolemjdoucí již �ukali na �elo.
Hrá��m však nevadila pára jdoucí od úst, až p�íliv sn�hu tenisové aktivity zcela
zastavil. I p�esto, že všichni neodehráli všechny zápasy, byla listopadová liga
ukon�ena a vyhlášení vít�z� se konalo v klubovn� na h�išti 6. ledna 2005. Vít�zem 1.
ligy se stal M. Spielberger, vít�zem 2. ligy byl vyhlášen L. Ševera.

Jaroslav Balcar

13. Hokej

V zim� 2005 se odehrálo 10
hokejových zápas� na místním
stadionu a 2 na stadionu v Hronov�.
Tato utkání byla v�tšinou v duchu
boje mezi pravým a levým b�ehem
obce Havlovice. Na místním kluzišti
jsme zaznamenali rekord, nebo�
poslední utkání jsme odehráli až
5. b�ezna. V minulosti se takto
dlouho oficiální hokej již nehrál.
Od podzimu za�alo n�kolik hrá��
z Havlovic jezdit do Trutnova na
zimní stadion. Hráli pravidelná utkání
s ostatními hokejovými nadšenci. N�kte�í Sokolové dokonce za�ali hrát sout�ž
neregistrovaných za úpické Old Boys. Tam vznikla také myšlenka za�ít hrát sout�ž
neregistrovaných pod oficiálním názvem Havlovice. Uvidíme tedy, jak vše dopadne
v roce 2006.

Jaroslav Balcar



14. Hospoda�ení TJ Sokol Havlovice v roce 2005

1.1.2005 31.12.2005
Pokladna:                                   32.377,90                                   7.979,80
BÚ:                                           114.554,23                               257.679,69

Celkem                                     146.932,13                               265.659,49

Sportovní �innost náklady                          3.296.062,30
Hospodá�sko-správní náklady                       174.207,00
Odpisy                                                             19.859,00

Celkem                                                       3.490.128,30

Výnosy ze  sport. �innosti                               65.985,00
Zisk z prodeje                                                  75.359,00
�lenské p�ísp�vky                                           17.650,00
Úroky                                                                    231,96
Dotace a granty /stát,kraj,svaz,obec/          3.300.521,70
Reklamy                                                         121.850,00

Celkem                                                       3.581.597,66

Celkem výnosy                                           3.581.597,66
Celkem náklady                                          3.490.128,30

Zisk                                                                  91.769,36

Schváleno �lenskou sch�zí dne 28.02.2006
Hana �ápová

15. Revizní zpráva

Dne 15. února 2006 byla provedena revize hospoda�ení a byl zjišt�n stav finan�ních
prost�edk� k 31. 12. 2005

b�žný ú�et u �s. spo�itelny 257 697,69 K�
stav pokladny     7 979,80 K�

celkový stav fin. prost�edk� 265 659,49 K�

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�.
Byly kontrolovány faktury, pokladní doklady a b�žný ú�et.

V Havlovicích dne 15. 2. 2006

Za revizní  komisi:   Prouza Jaroslav
Dvo�á�ková Marie
Kaizrová Jitka



16. Plán práce na rok 2006

1.    Výbor TJ
      Organiza�n� zabezpe�it chod celé TJ
      Zpracovat podklady pro ud�lení grant� z kraje a ministerstva
      Pravideln� se scházet na výborových sch�zích
      Zajistit propagaci a dokumentaci jednotlivých akcí

2.   Investi�ní akce
Ve spolupráci s OÚ Havlovice dobudování nové �ásti sportovního areálu
-          oplocení víceú�elového h�išt�
- vybudování h�išt� na plážový volejbal
- vybudování h�išt� na minigolf
- vybudování d�tského h�išt�
- výsadba strom� a okrasné zelen�

Úpravy interiéru „zelené“ boudy a prodejních stánk�
      Nát�ry oken na hlavní budov� a t�locvi�n�
      Revize ná�adí a dopln�ní ná�iní v t�locvi�n�
      Pravidelné se�ení h�išt� a údržba ostatních sportoviš�

3.    Hlavní sportovní a kulturní akce
Pochod Václavice - Havlovice ( 13. 5.)
Volejbalové turnaje  (24.2. a 10. 6. )
Fotbalový turnaj HAPO 2006     ( 24., 25. 6.,  1., 2. 7. )
Fotbalový turnaj HAPOSTAR ( 12. 8. )
Fotbalový turnaj HAPOSUPERSTAR ( 9. 9.)
Vystoupení oddílu SPV na Všesokolském sletu v Praze ( 1.- 6. 7. )
Nohejbalový turnaj  O duši�ku Havlovického vodníka
Memoriál sv. Václava - streetballový turnaj  + bränballový turnaj ( 28.9.)
Všesportovní derby Pravý vers. Levý b�eh ( 28.9.)
Zlatá p�ilba – tenisový turnaj ( 28.10.)
Havlovické vinobraní ( KD Havlovice    zá�í / �íjen)

 4.   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

 5.   Pravidelné sportovní aktivity
Cvi�ení všech složek SPV
Házená -  tréninky, zápasy, turnaje
4 Havlovické tenisové ligy
Kopaná, nohejbal, volejbal, streetball, bränball, lední hokej  ( utkání, turnaje, liga )
Spolek Šlapeto (pravidelné výlety)

Zden�k Honzera



17. Rozpo�et na rok 2006

Náklady:

1/ spot�eba materiálu a energie                                        40000,00
2/ údržba budovy                                                              20000,00
3/ vylepšení prodejního stánku /obklad stropu/                10000,00
4/ údržba v areálu /d�ív�jší zelená bouda oprava
    podlahy a stropu/                                                          30000,00
5/ ostatní /admin. v�ci,se�ení h�išt�,
    sportovní ná�iní, d�tské h�išt�/                                   272000,00
6/ sportovní �innost /rozhod�í,cestovné/                          30000,00
7/  mzdy, soc. a zdravotní pojišt�ní,
     dohody o prac. �innosti, dohody
     o provedení práce                                                      140000,00

Celkem                                                               542000,00

Výnosy:

1/ p�íjmy ze sout�ží                                                         35000,00
2/ �lenské p�ísp�vky                                                        25000,00
3/ dotace                                                                        290000,00
4/ reklamy                                                                        80000,00
5/ p�íjem z prodeje a pronájmu                                      180000,00

Celkem                                                                           610000,00
Schváleno �lenskou sch�zí dne 28.02.2006

Hana �ápová

18. Tradi�ní akce ve sportovním areálu  v roce 2006

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

Májový streetballový turnaj na asfaltovém h�išti
13. 5. Pochod Václavice – Havlovice – turistický pochod
14. 5. Pou�

�erven 3. 6.   Nohejbalový turnaj O DUŠI�KY HAVLOVICKÉHO VODNÍKA
17. 6. Volejbalový turnaj
24. 25. 6. , 1. 7.  2299..  rroo��nnííkk  ffoottbbaalloovvééhhoo  ttuurrnnaajjee  HHAAPPOO  22000066

      ssoobboottaa  --  zzáábbaavvaa
  22..  77..  FFiinnáállee  HHAAPPOO  22000066
srpen: 12. 8.  HAPOSTAR  (Fotbalový turnaj pro hrá�e nad 40 let)
zá�í  9. 9.   SUPER HAPO STAR (turnaj hrá�� nad 50 let )

28. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj na asfaltovém h�išti
Vinobraní v Havlovicích

prosinec: 31. 12.   Silvestrovský b�h



19. Záv�r

V celé výro�ní zpráv� nezazn�la ješt� slova pod�kování. Je nutné pod�kovat
všem, �inovník�m a cvi�itel�m TJ Sokol, sponzor�m, kte�í léta podporují �innost TJ
formou reklam na h�išti, v propozicích HAPO atd., zastupitel�m Obecního ú�adu, kte�í
podporují výstavbu a opravy v areálu. T�lovýchovné a sportovní unii Trutnovska,
jmenovit� p. Mgr. Vosáhlovi za dlouhodobou podporu �innosti. Zvláštní pod�kování
pat�í  v roce 2005 Ministerstvu školství a t�lovýchovy, jmenovit� Mgr. Ji�ímu Rázlovi,
�editeli odboru sportu za dotaci na nový areál. Též Královéhradecký kraj p�isp�l
nemalou �ástkou na vým�nu mantinel� a na sportovní akce TJ Sokol, dík pat�í
tajemníkovi krajského sdružení �STV Mgr. Ji�ímu Peka�ovi a Ing. Krausovi, radnímu
kraje.

20. P�ílohy








