Futbal pred jarou 2014
Jar sa blíži aj v našom futbalovom klube. V minulom kalendárnom roku úvod poznačilo
počasie, ktoré posunulo začiatok súťažnej jari až o 3 týždne. Tým tímy prišli o letnú prestávku,
ktorá netrvala ani 2 týždne. Navyše vo futbalovom ročníku 2013/2014 sa v našej lige u mužov
zvýšil počet účastníkov na 16. Odohrali sme tak s prestávkou jediného víkendu od apríla do
polovice novembra až 35 súťažných, alebo prípravných zápasov v jednom slede, čo je na pomery
našej úrovne skutočne náročné, či už časovo, ale aj preto, že kádre týchto mužstiev nie sú
dostatočne široké.
My sme to ale aj vďaka príchodu ďalších šikovných hráčov z nášho dorastu zvládli a po
jeseni sme obsadili 10 miesto zo spomínaných 16 mužstiev. Tímy dorastu a žiakov sa po celú jeseň
pohybovali v strede tabuľky (momentálne 9. miesto zo 16 tímov), čo je najmä u žiakov hrajúcich I.
triedu pekné, aj keď v minulej sezóne sa umiestnili na skvelom 3. mieste. Dorast by sme snáď
chceli v ich súťaži vidieť na vyššej ako 6. priečke z 12 družstiev.
Logicky sme tak v novembri boli radi, keď prišiel viacmesačný oddych potrebný aj na
doliečenie zranení a načerpanie nových psychických síl. Odohrali sme od decembra halovú ligu v
Starej Turej s konečným 7. miestom z 12 tímov. Zlepšenie najmä v posledných zápasoch v útočnej
fáze, kombinácii a počte strelených gólov ukázalo opodstatnenosť prihlásenia sa do tejto súťaže.
Dorast zase odohral halový turnaj vo Svinnej, kde v silnej konkurencii obsadil 5. miesto z 8 tímov.
Žiaci sa pripravujú predovšetkým v telocvični našej školy alebo na umelej tráve pri nej.
Zimnú prípravu sme tak začali neskôr, až na konci januára. Čaká nás teraz viacero
prípravných zápasov (prvý už je za nami, víťazstvo 3:0 nad Podbrančom na umelej tráve v
Brezovej, góly strelili Filip Tížik, Andrej Lacho a Ľuboš Kohúcik) a ak počasie dovolí, 23. marca
vycestujeme do Považian na prvý zápas jarnej časti II. triedy JUH. V túto nedeľu zahája odvetnú
časť aj žiaci, ktorí privítajú Selec a dorast tiež doma proti Považanom.
Dôležité udalosti sa udiali najmä v organizačných a funkcionárskych štruktúrach nášho
klubu. V 80. ročníku jeho pôsobenia sa po 17 rokoch vo funkcii predsedu svojho postu vzdal Ing.
Ivan Janeka. Vyjadril presvedčenie, že je vhodný čas na zmenu a výmenu generácií aj vo vedení. V
klube sa za jeho riadenia udiali významné udalosti. Vybudovali sa nové kabíny aj krásna tribúna,
udržali sme fungovanie 3 tímov a najmä preto v dobe, kedy na vidieku ľudí skôr ubúda má v
Krajnom stále kto hrať futbal. Za jeho činnosť mu patrí veľké poďakovanie, tak ako vďaka prináleží
tiež končiacemu pánovi Milanovi Kostelnému, dlhoročnému tajomníkovi a pani Anne Kostelnej,
pokladníčke a účtovníčke nášho klubu, ktorí sa však starali aj o iné podstatné činnosti potrebné pre
chod TJ Slovan-Rovnosť Krajné.
Na schôdzi výboru a prizvaných hostí dňa 11.1.2014 bolo zvolené nové vedenie aj nový
výbor klubu. Voľby dopadli nasledovne: predseda: Štefan Škodáček ml., podpredsedovia: Štefan
Mramúch, Libor Javro, ISSF manažér (v minulosti názov funkcie tajomník): Samuel Vavák ml.,
pokladník: Stanislav Pavlech ml. Schôdza rozhodla, že užší pracovný výbor doplnia vedúci
družstiev a tréneri našich tímov. Vedúci mužov: Vladimír Kostelný, tréner mužov: Mgr. Andrej
Škodáček, vedúci dorastu: Rastislav Nedbálek, nový tréner dorastu: Pavol Konečný, vedúci žiakov:
Branislav Melicher, tréner žiakov: Marek Puškár. Taktiež bola zvolená revízna komisia v zložení:
Jozef Pardavý, Miloš Ďuriš st., Anna Kostelná.
Veríme, že zmeny prinesú kladné veci do klubu, ktorého práca sa v poslednej dobe
zlepšovala, že udržíme spoluprácu s družobnou obcou Chrlice, že budeme ďalej skrášľovať náš
Obecný športový areál a organizovať v ňom akcie, na ktoré tu máme priestor.
Preto pozývame všetkých priateľov športu na návštevu našich zápasov jarnej futbalovej časti
súťaže a podujatia, ktoré budú priebežne oznamované aj prostredníctvom obecného rozhlasu.
Andrej Škodáček

