Fotbalový rok 2020 nám začal hned první neděli v lednu, kdy jsme se zúčastnili
turnaje st. žáků. Přihlásili jsme dva týmy, jeden hrál dopolední zápasy, a druhý
bojoval v odpoledním rozlosování, takže někteří si zahráli od rána do večera.
Po 14-nácti dnech se uskutečnil také odpolední turnaj mladších žáků, hrající se
podobným způsobem, kdy si hráči více zahrají.
Dne 8. 02. 2020 se uskutečnila valná hromada (VH) našeho spolku ve Věžkách.
Sraz pro žáky byl netradičně již ve 13.30 hod . Trénink začínal ve 14.00 hod. ,
jehož hlavní náplní byl turnaj žáků a rodičů. Počasí nám opravdu přálo a všichni
si to moc užili. Ostatní členové a hosté se sešli v 17.00 hod odpoledne a
především diskuze ohledně dorostu nám ukázala další možné komplikace
s jejich založením a přihlášením družstev do podzimní části soutěže. VH
pověřila výbor spolku sjednáním bezúplatného převodu části majetku TJ Sokol
Zlobice z.s. na Obec Zlobice.
VH byla také seznámena s hospodaření spolku a jsem rád, že na rozdíl od roku
2018 , kdy jsme vzhledem k investicím do střechy byli meziročně v mínusu je
tento rok opět v normálu. VH byla seznámena s investicemi v roce 2019.
V listopadu se podařilo dokončit opravu zastřešení, které zničil vítr před
konáním hodových oslav, oplechování je hotovo a opět svítíme. Děkuji tímto
OÚ za pomoc při jednání s pojišťovnou. V letošním roce se naplno projevili
problémy s časomírou (rok zhotovení 1962) a tak diváci jistě ocení zakoupení
nové LED výsledkové tabule v hodnotě necelých 30.000,-. Hráči budou potěšeni
z nových záchytných sítí, které namontujeme na jaře po natření sloupků,
přestože ty předchozí jsme dostaly sponzorsky, ceny klesly a náklady
nepřevýšily 20.000,-. V letošním roce jsme zakoupili novou lajnovačku na barvu
v hodnotě 24.500,- bez DPH. Jsem velmi rád, že došlo na první část
rekonstrukce elektroinstalace v předpokládané výši 15.000,- (nový rozvaděč,
světla a pohybové čidlo + nějaké drobnosti). Kromě souprav, které žáci dostali
na soustředění (viz. minulé vydání) jsme investovali do sportovních pomůcek
např. termoboxů na čaj. V příštím roce plánujeme opravu podlah v šatnách
hostů a žáků, další část elektroinstalace a malování šaten. Zhotovení nových
lavic pro diváky, úpravu terénu okolí hřiště, zakoupení nového ohřívače a grilu.
Snad se nám i ve spolupráci s OÚ podaří co nejvíce.

Poděkováními míří i směrem ke Zlínskému kraji, který se finančně podílel na
akcích
-

Nátěr lavic a dveří šaten
Ošacení pro mladé fotbalisty
Výměna elektrorozvaděče
Nákup nových Záchytných sítí

Tyto akce byly spolufinancovány Zlínským krajem.

Všem přítomným děkuji za účast.
Následující den se ve Starém Městě v areálu 1. FC Slovácko uskutečnilo
doškolení trenérů. Zúčastnili se všichni trenéři mládeže a jako vždy jsme se
něčemu přiučili a také si připomněli některé zásady, na které se rádo zapomíná.
Všechny velmi potěšilo zaměření na praktické ukázky na hřišti, místo teorie v
učebně.
V sobotu 22. 02. 2020 se konal masopustní průvod, kterého se zúčastnili i
členové TJ Sokol (i my "husákovi děti" to pamatujeme jen z fotek po rodičích).
Akce se podařila, pro ty, kdo se zúčastnil poprvé, to bylo překvapení.
V tomto odstavci jsem chtěl všechny seznámit s průběhem brigády, a co se
chystá na jarní část soutěže, bohužel situace nám to nedovolila.

S přáním hezkého jara Antonín Večerka.

