Tělocvičná jednota Sokol Dlouhomilov

Příspěvky jednotě
Pro rok 2017 obdržela jednota neinvestiční dotaci od obce
Dlouhomilov určenou na celoroční činnost ve výši 40 000,- Kč.
Pro rok 2017 obdržela jednota neinvestiční dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na provoz,
opravy a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení v částce
20 054,- Kč.
Pro rok 2017 obdržela jednota neinvestiční dotaci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy z Programu VIII - Podpora
činnosti trenérů zajišťujících práci s dětmi a mládeží do 18 let a
zabezpečení sportovního vybavení pro sportovní aktivity dětí a
mládeže v částce 33 000,- Kč.
Pro rok 2017 obdržela jednota dar od firmy Hella Autotechnik
Nova s.r.o. určenou na nákup sportovního vybavení a cvičebních
pomůcek ve výši 5 000,- Kč.

O tělocvičné jednotě Sokol Dlouhomilov

TJ. SOKOL DLOUHOMILOV

TJ. Sokol Dlouhomilov je pobočným spolkem ČOS s vlastní
právní subjektivitou. V rámci regionu je sdružena v Sokolské
župě Severomoravské společně s tělocvičnými jednotami Sokol
Dubicko, Chromeč, Klopina, Mohelnice, Nemile, Moravičany,
Šumperk, Temenice, Zvole a Zábřeh.
K 1.1.2017 jednota sdružuje celkem 93 členů, z toho
58 dospělých a 35 ve věku do 18 let. K činnosti využívá vlastní
hřiště (sokolskou louku) a sokolovnu, kde provozuje sportovní
aktivity dětí, mládeže i dospělých členů, a to ve 3 sportovních
oddílech - stolní tenis, malá kopaná, aerobik a dále v oddílu
všestrannosti.

Stolní tenis

Vedoucím oddílu stolního tenisu je Martin Štelc. Oddíl patří
mezi nejaktivnější oddíly, eviduje celkem 22 hráčů, z toho 12
žáků. V regionální soutěži jsou zapojena 2 družstva. V sezoně
2017-2018 oddíl zajišťuje kromě tréninků mužů (pondělí od
18:00 do 20:00 a čtvrtek od 18:30 do 20:00) také pravidelné
tréninky žáků/žákyň pod vedením Tomáše a Miroslava Mazurky
( čtvrtek od 17:00 do 18:30).

Malá kopaná

Vedoucím oddílu je Patrik Schneider. Oddíl eviduje celkem
18 členů. Hráči oddílu malé kopané se již 19 let pravidelně
účastní futsalových soutěží pořádaných fotbalovou asociací
České republiky. V sezóně 2015/2016 si tým Sokol Dlouhomilov
vybojoval účast ve vyšší soutěži, kterou je Olomoucký krajský
přebor. Po podzimní části skončil na solidním 11. místě, které
ale nezaručovalo účast v tzv. play off. Proto tým hrál na jaře
2017 vyřazovací soutěž Okresního přeboru. Tuto soutěž se mu
podařilo poprvé v historii klubu vyhrát a stát se přeborníky
okresu Šumperk ve futsalu. V létě hráči futsalu pravidelně
organizují turnaj v malé kopané o Čížkův pohár. Letošní ročník
se uskutečnil v sobotu 22. července na místní sokolské louce.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů z blízkého i vzdáleného
okolí. Celý turnaj vyhráli po dramatickém finále hráči Jívové u
Olomouce. Oddíl malé kopané zajišťuje pravidelné tréninky
žáků/žákyň pod vedením Jana Šafáře (úterý od 17:00 do 18:30)
a pravidelné tréninky mužů pod vedením Patrika Schneidera
(neděle od 18:00 do 20:00).

Aerobik

Vedoucí oddílu je Veronika Foltýnová, která je současně
náčelnicí jednoty. Hlavní náplní činnosti je příprava skladeb na
vystoupení při různých společenských akcích. Nově v letošní
sezoně zavádí cvičení na trampolínách určené pro všechny
věkové kategorie dorostenek a žen (neděle od 17:00 do 18:00).

Všestrannost

Oddíl všestrannosti v sezoně 2017 - 2018 zajišťuje pravidelná
cvičení žákyň pod vedením Jany Flášarové (pátek od 15:00 do
16:30), kondiční cvičení žen pod vedením Jany Drexlerové a
Lenky Šafářové (středa od 18:30 do 20:00) a cvičení mužů pod
vedením Miroslava Mazurky (pátek od 17:00 do 18:30).

Letošní podzim je pro oddíl ve znamení zahájení nácviku
skladeb XVI. Všesokolského sletu 2018. Připravuje se nácvik
skladby Noty pro předškolní děti pod vedením Marcely Mildové
(neděle od 10:00 do 11:30) a skladby Borci pro dorostence a
muže pod vedením Tomáše Noska (pátek od 19:00 do 20:30).

Zájemci o sportovní aktivity z řad členů i nečlenů se mohou přihlásit u jednotlivých cvičitelů
v době dle níže uvedeného rozvrhu.

