Výroční zpráva za rok 2020
Fotbalového oddílu TJ Spartak Chuchelná
Celý rok 2020 byl výrazně ovlivněn celosvětovou pandemií koronaviru, což se samozřejmě výrazně
projevilo také na fungování i do fungování fotbalového oddílu. Po sportovní stránce prakticky není
moc co hodnotit. Celá jarní část fotbalových soutěží byla zrušena a bylo rozhodnuto o anulování
soutěží. Jelikož byla odehrána pouze podzimní část, nikdo nepostoupil ani nesestoupil a náš A-tým
ukončil ročník se 14 body na 12. místě. B-tým ukončil ročník s 6. body na konečném 14. místě. Před
novým ročníkem soutěže bylo následně rozhodnuto, že „béčko“ se již nebude přihlašovat do soutěže,
a to zejména z důvodu mnoha zraněním a absencí hráčů v kádru. Bohužel pozitivní vývoj pandemie
v letních měsících nevydržel dlouho, a tak ani podzimní část nového soutěžního ročníku nebyla
dohrána. Po osmi odehraných kolech byla soutěž opět zrušena.

V polovině roku bylo také nutné řešit pozici správce areálu. Petr konečný, který tuto pozici vykonával,
musel podstoupit plánovanou operaci a bylo nutné jej nahradit. Za jeho vykonanou práci, mu touto
cestou velice poděkuji a nezbývá než mu popřát úspěšnou rekonvalescenci. Jeho pozici nakonec od 1.
června přebral Petr Rybenský.

Co lze hodnotit velice pozitivně je situace kolem mládeže. Naše starší přípravka se pod vedením
Vlaďky Plačkové, Imricha Kotrče a Davida Steffka v průběhu roku výrazně rozrostla. Také naši Tygříci
pod vedením Davida Steffka a Ondry Veselého čítají výrazný nárůst mladých fotbalistů a fotbalistek.
Zde je nutno poděkovat zejména rodičům, bez kterých by to nešlo. Věřím, že tato úspěšná spolupráce
bude i nadále pokračovat a společně se nám podaří děti udržet u sportu. Dále se podařilo, i přes
různé komplikace a nutný odsun termínu, uspořádat tři mládežnické turnaje. V červnu se uskutečnil
již 28. ročník turnaje mladších žáků, který byl z důvodu pandemie tentokrát bez mezinárodní účasti.
Společný tým Chuchelné a Bolatic obsadil na tomto turnaji krásné 6. místo. Ve stejném víkendu se
konal první ročník Uher cupu, do kterého zasáhli naši nejmladší Tygříci. Turnaj starších přípravek byl
z důvodu nepříznivého počasí odložen z původního termínu 20.června až na 22.srpna. Tento turnaj
byl navíc korunován výhrou domácího Spartaku. V této oblasti je však před námi ještě mnoho práce a
navíc současná pandemie nám to komplikuje. Přesto věřím, že je to správný směr a s pomocí rodičů
se nám podaří v něm dále pokračovat.

Jelikož nám situace v rámci sportovní činnosti moc nepřála, mohli jsme využít volný čas k jiným
účelům. V průběhu roku bylo odpracováno více jak 1.000 brigádnických hodin, jejichž cílem bylo
věnovat se údržbě a renovaci areálu. Podařilo se tak renovovat odvodnění hřiště a odstranit
betonový kanál podél hřiště, částečně opravit střídačky na hlavním hřišti, opravit dlažbu kolem kabin,
zrenovovat a natřít posezení před restaurací a doplnit o další lavičky a mnoho dalších drobných
oprav. Z důvodu bezpečnosti byly odstraněny thuje u starých kabin a vybudován nový zastřešený
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přístřešek pro prodej vstupenek. Dále byl nově postaven most u dětského hřiště, které bylo také
rozšířeno a postavena nová bouda pro prodej občerstvení. K největším akcím letošního roku však
patří rekonstrukce restaurace, kde byly kompletně vyměněny elektrické rozvody, zateplen a
renovován strop uvnitř restaurace, natřeny radiátory a instalováno nové osvětlení. V bývalé extrovce
pak vznikla klubovna všech oddílů. Zde je třeba velice poděkovat za podporu obci, bez které by
nebylo možné tyto akce realizovat.

Je třeba také zmínit, že nás bohužel v roce 2020 opustilo několik dlouholetých členů Spartaku.
Bohužel díky koronaviru nebylo možno se s některými ani důstojně rozloučit. Rád bych jim touto
cestou vzdal hold a všem poděkoval za dlouholetou práci, přínos a přízeň Spartaku.
Priority a cíle pro následující období:

•
•
•
•

Věnovat se všem dotačním programům a využít je (Můj klub, ČUS, údržba, kabiny 2022 atd.)
Maximální podpora mládeže a spolupráce s rodiči a školou
Stabilizace fotbalového kádru a udržení dospělého fotbalu v Chuchelné
Pokračování v rekonstrukci areálu a jeho zatraktivnění pro veřejnost

Jménem VV FO
Marek Vilím
Předseda FO

2

