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Co je nového a co nás čeká v roce 2021
Ačkoli epidemická situace v České republice stále není dobrá a amatérský sport již několik měsíců
strádá, tak život, byť omezeně, plyne dál. A nadále musí fungovat také svitavský atletický oddíl.
Následující řádky vás seznámí s tím, co je nového a co nás čeká.
Tréninky za současné situace probíhají omezeně a za dodržování protiepidemických opatření.
Svěřenci od kategorie mladšího žactva výše trénují dle možností individuálně nebo v malých
skupinkách pouze venku, jsou však v neustálém spojení s trenéry. Výjimkou jsou závodníci zařazení
do SCM, kteří mají status profesionálů a je jim tak umožněno trénovat i v hale Šapitó. Nejmenší
svěřenci ze skupin Rostislava Stříteského a Kateřiny Vaculíkové momentálně netrénují, neboť je
velmi problematické dodržet hygienická opatření, navíc nemáme pro děti k dispozici ani zázemí
tribuny. Už se moc těšíme na jaro, kdy už snad bude trénink opět možný a rozběhnou se i atletické
soutěže.
Omezená tréninková činnost ovlivňuje i chod nově zřízeného Sportovního střediska mládeže (SpS).
Začátkem roku byla podepsána smlouva s Českým atletickým svazem, jako vedoucí trenér SpS začal
pracovat Milan Bouček, a nyní se nastavují pravidla fungování.
Dříve jsme informovali o dvou významných investicích do vybavení Svitavského stadionu. Díky
grantu z Pardubického kraje byl zbudován nový kryt v sektoru skoku o tyči. Na vrhačské louce se
začaly budovat základy pro novou klec, která však zatím nebyla instalována. Práce bohužel
v listopadu zastavil covid, kdy pracovníci dodavatelské firmy Polanik nemohli pracovat z důvodu
karantény. Dokončení klece se plánuje v dubnu tohoto roku.
Patrně jste zaznamenali, že se náš oddíl dříve obrátil na veřejnost s prosbou o libovolný příspěvek
prostřednictvím Nadačního fondu Valentina Oswalda Ottendorfera. Řada dárců přispěla a je to jen
důkazem, že sport, atletika konkrétně, není lidem v našem regionu cizí a moc si této podpory vážíme.
Do konce měsíce února je ještě stále možné přispět, po skončení sbírky budeme informovat o
celkově vybrané částce.
Výkonný výbor oddílu komunikuje převážně v online prostředí, naposledy se sešel v prosinci před
výběrovým řízením na vedoucího trenéra SpS. Neustále však projednává důležité záležitosti jako
např. výši členských a oddílových příspěvků na rok 2021. Bylo rozhodnuto, že pro aktuálně aktivně
trénující členy zůstanou příspěvky stejné jako v loňském roce. Děti, které nyní trénovat nemohou,
zatím nemusí ani nic platit. S obnovením tréninkové činnosti budou kontaktováni svými trenéry a
bude jim sdělena výše poměrově ponížených příspěvků. V letošním roce nás čekají volební valné
hromady oddílu, Tělovýchovné jednoty Svitavy, Pardubického krajského atletického svazu i Českého
atletického svazu, zatím není jasné, v jakém termínu a za jakých podmínek.
Jednou z novinek, o které jsme vás také již informovali, je pořízení Klubového informačního
systému (KIS) v rámci TJ Svitavy. Primární pro využití tohoto systému je e-mailová adresa, na kterou
každému členu budou zaslány přihlašovací údaje. Po přihlášení už bude možné veškerou
administrativu včetně přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů evidovat výhradně
elektronicky. Přínosem pro rodiče a členy je např. okamžité potvrzení o zaplacení příspěvků a jiných
plateb do TJ Svitavy, možnost zasílání informací až na 3 kontaktní e-maily, evidence docházky na
tréninky či možnost propojení kalendáře tréninků a závodů do Google kalendáře.
Jak tedy můžete vidět, i přes ne zrovna příznivou covidovou situaci oddíl funguje, posouváme věci
kupředu a stejně jako vy s nadějí vyhlížíme lepší zítřky a zahájení tréninků a atletické sezony.
Děkujeme vám za podporu!
Atletický oddíl Svitavy

