KONČÍ
Vážení členové, fanoušci i spoluobčané,
ve čtvrtek 7. 6. 2018 se konala mimořádná členská schůze FOTBAL STUDÉNKA z.s., která musela
řešit situaci po květnovém oznámení rezignace všech členů výkonného výboru a revizora spolku.
Rezignace členů výkonného výboru byla důsledkem především díky nerealizace převodu části
letního stadionu na město Studénka (i přes vůli lidí z města i většiny zastupitelů), který trvale
blokuje úzká skupina nenažranců z vedení vlastníka celého areálu, kterým je TJ MSV Studénka, z.s.
Svou roli v rozhodnutí o rezignaci výboru, byl také velmi malý zájem ostatních členů či rodičů
našich hráčů, zapojit se do organizace klubu, zejména při domácích zápasech či turnajích.
Primární cíl této mimořádné schůze, kterým bylo zvolit si do vedení klubu nové tváře, nebyl
bohužel naplněn. Ačkoli byl o účast na této schůzi oproti předchozím mimořádný zájem, tak nikdo
z přítomných se bohužel nechtěl do vedení zapojit. Hlavním argumentem přítomných členů byla
skutečnost, že by stejně musel fotbal nadále krmit krky z TJ MSV Studénka a nic by se v podstatě
k lepší budoucnosti nezměnilo.
Vzhledem k nezvolení nového vedení do čela klubu, zůstaly ve hře jen dvě varianty, a to buď
převod členské základny do jiného klubu, nebo úplný zánik FOTBAL STUDÉNKA. Z důvodu
nezvolení nového vedení, tak ve svých funkcích zatím zůstává stávající výbor a ten v co nejkratší
době přivede FOTBAL STUDÉNKA do "umělého spánku" a na základě rozhodnutí členské schůze
drtivou většinou, má nastaveny tyto úkoly pro nejbližší období:
1. VV vypoví smlouvu na nájem hřiště k 30. 6. 2018 a do nového soutěžního ročníku žádný tým
pod hlavičkou FOTBAL STUDÉNKA nepřihlásí.
2. VV připraví a dohodne převod veškeré mládežnické základny do klubu SK Statek Nová Horka
tak, aby byla nová sezóna v jednotlivých kategoriích již zahájena pod hlavičkou SK Statek
Nová Horka (tato varianta již byla předběžně s vedením Nové Horky projednána).
3. VV řádně vyúčtuje veškeré dotace s ohledem na ukončení činnosti klubu a značka FOTBAL
STUDÉNKA, bude nadále evidována pro případ obnovení své sportovní činnosti v
budoucnosti.
Je nám velice líto, že fotbal ve Studénce končí, ale členská schůze dala jasně najevo, že se
nenecháme vydírat vlastníkem areálu, kterým je TJ MSV Studénka. Ačkoli se může zdát přesun
základny jinde pro některé problematický, tak ve skutečnosti je Nová Horka součástí našeho
města, a proto může toto spojení fungovat. Dejme tomu čas, protože fotbal se dělá hlavně pro děti
a možná se fotbal v budoucnosti zase do Studénky vrátí zpět, třeba na nově postavené hřiště...

www.fotbalstudenka.cz

