Športová komisia

Predseda: Vladimír Poláček, člen obecného zastupiteľstva
Členovia: Alžbeta Šupenová, člen obecného zastupiteľstva
Ivana Ursacherová
Marek Blizniak
Igor Skuhra

Dňa 10.10.2016 zasadala športová komisia na svojom šiestom zasadnutí v zložení:
V. Poláček, A. Šupenová, I. Ursacherová, M. Blizniak, Igor Skuhra
Počas jari a leta sa naše aktivity zameriavali hlavne na aktivity obecného úradu a iné... napr.
-

Zabezpečenie občerstvenia a bufetu na MDD
Organizačné zabezpečenie domácich futbalových zápasov
Zabezpečenie občerstvenia pri behu k SNP pred Obecným úradom
Čistenie priestorov cintorína pred oslavami SNP
Osadenie sochy na cintoríne (vykopanie základu, betónovanie, výroba stojana pre sochu,
osadenie)
Úprava vojnových hrobov, ich čistenie a výsadba
Pomoc pri organizácii Ekumenickej tryzny
Stavanie nového oplotenia na cintoríne ( betónovanie a osádzanie nových stĺpikov po celej
dĺžke od Záboria a vrchnej časti od Sklabine )

Naše futbalové mužstvo sa prihlásilo do nového ročníka 2016/2017.
S riadením futbalového oddielu je to čoraz ťažšie, pretože na prácu čo sa týka komunikácie s TFZ,
prestupom hráčov a vedenia účtovníctva je Marek Tupý sám. V dedine nie je ochota nikoho, kto by
mu s tým pomohol.
Klub dopláca na to, že nemá mládežnícke mužstvá – hlavne dorastenecké, čím je odkázaný na
hráčov, ktorí dochádzajú.
Je veľká pravdepodobnosť, že v prípade odchodu Mareka Tupého od riadenia futbalového klubu sa
klub zo súťaže odhlási, pokiaľ sa nenájde niekto, kto by v tejto činnosti pokračoval.
Pre ďalšie obdobie sme si dali úlohy:
-

Naďalej pomáhať Marekovi Tupému organizačne pri domácich zápasoch
Znova sa pokúsime vybudovať malú ľadovú plochu na futbalovom štadióne vedľa tribúny

-

Budeme sa snažiť dokončiť oplotenie na cintoríne

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave cintorína ku oslavám SNP a úprave
vojnových hrobov, konkrétne: Alžbeta Šupenová, Bibiana Truchlíková, Viera Majerčíková, Janka
Kohútová, Ivan Danko, Pavol Kučera, Janka Poláčková, Zuzana Kohútová, Anna Silvestrová, Anna
Kurišová, Margita Skuhrová
Pri výkopových prácach, betónovaní podstavca a osádzaní pomáhali Jozef Skuhra, Igor Skuhra, Andrej
Skuhra, Jakub Poláček, Martin Štípala.
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