MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE – čtvrtek 7. 6. 2018
Vážení hráči, trenéři, fanoušci či rodiče našich nezletilých dětí,
z pozice předsedy FOTBAL STUDÉNKA z.s., si Vás tímto dovoluji informovat, že jsem dne 12. 5. 2018 oznámil členům výkonného
výboru svou rezignaci, a to nejpozději ke dni 30. 6. 2018. Společně se mnou, podali rezignaci na své funkce také ostatní členové
výkonného výboru vč. revizora spolku. Nadešel tedy čas, zvolit si nové vedení FOTBAL STUDÉNKA…
Od roku 2010, kdy jsem přijal nabídku vést nově osamostatněný klub, se mi podařilo společně s několika kolegy vybudovat velmi
dobře fungující a finančně zabezpečený subjekt, který skvěle plní primární funkci, kterou je zejména výchova mládeže. Před
osmi lety jsme začínali de facto od nuly, klub měl necelých 90 členů a muži zahajovali sezónu v nejnižší soutěži. Během mého
působení se členská základna našeho klubu víc než zdvojnásobila, muži dokázali dvakrát postoupit až do Okresního přeboru,
dorost postoupil do Krajské soutěže díky titulu v Okresním přeboru a vítězem Okresního přeboru se stali také naši žáci
(mimochodem letos mohou titul obhájit). Na stadionu, ve kterém je náš klub jen platícím nájemníkem, jsme i přesto dokázali
vybudovat prostor pro občerstvení včetně posezení, zmodernizovali jsme rozhlas a střídačky, zajistili jsme bezpečné přenosné
tréninkové branky plus jsme dokázali pořídit mnoho nové techniky k údržbě, výstroj či výzbroj. Klub se tak nyní nachází ve velmi
dobré kondici nejen v té sportovní, ale také v té finanční. A nyní přináším hlavní důvody, proč jsem se rozhodnul předat to dál.
Základním kamenem pro mé rozhodnutí ukončit své působení, je přístup vlastníka fotbalového areálu. Tím je absolutně
zkostnatělá organizace TJ MSV STUDÉNKA, která parazituje na tom, že vlastní areál letního stadionu. Za téměř 30 let nechali
lidé, kteří TJ řídili nebo stále řídí, zchátrat jeho fotbalovou část tak, že je ostudou našeho města. Fotbal se v roce 2010
osamostatnil od TJ MSV Studénka zejména proto, že jsme v té době nesouhlasili s praktikami vedení TJ, které značnou část
finančních prostředků vyvádělo prostřednictvím své společnosti SPOREZA mimo sportovní oddíly. Při podpisu finální dohody o
převodu členských práv z tehdejšího oddílu kopané na nový subjekt FOTBAL STUDÉNKA, bylo jednoznačně řečeno tehdejším
předsedou TJ p. Surákem, že nový klub bude mít od roku 2011 možnost užívat fotbalový areál za korunu. Bohužel skutečnost
byla jiná a celou dobu jsme se mimo budování fotbalového klubu, museli také potýkat s chamtivostí vedení TJ, ve kterém se to
střídá jako ponožky (Surák, Honusek, Czinege, Vodný, Šostá a další ve výkonném výboru TJ). Stali jsme se tak rukojmím, které
přináší TJ ročně z rozpočtu města částku 120.000 Kč jen na nájmu. Kdo ví, jestli alespoň zlomek z této částky končí skutečně u
sportovních oddílů TJ, když už nejsou zpětně investovány do údržby chátrajícího areálu.
Mým hlavním hnacím motorem práce ve fotbale byl rozvoj mládežnických kategorií a převod fotbalového areálu na město tak,
aby mohl být areál zrekonstruován do podoby moderního sportoviště nejen pro fotbal, ale i pro občany našeho města. Inicioval
jsem zahájení jednání mezi TJ MSV STUDÉNKA a Městem Studénka o možném převodu, ale utekly tři roky a spousta práce lidí
z města byla vyhozena tím, že TJ požaduje za „svůj“ majetek stále vyšší částku a střídá svá rozhodnutí stejně, jako střídá lidi ve
svém vedení. Místo toho, aby v zájmu sportu i občanů převedli zdarma majetek, ke kterému přišli jako „slepí k houslím“ a nechali
jej zchátrat, tak požadují částku téměř ve výši 3 milióny korun. Přitom jejich vinou potřebuje areál okamžitou údržbu za mnoho
miliónů (údržba stromů 1 milion a zchátralá tribuna až 10 miliónů). Ve středu 10.5.2018 definitivně odmítlo TJ MSV STUDÉNKA
nabídku města Studénka na převod za částku 2,6 miliónů, díky které by měli sportovní oddíly TJ pravidelný přísun financí na 20
let. Nově si chce TJ ponechat oproti původně dohodnutým podmínkám cca 2.600 m2 pozemků a přitom požadují o skoro půl
miliónu korun víc. A kdo ví, co dalšího si ještě nenažranci z řady figurek ve vedení TJ nebo reálných vládců TJ, vymyslí dál…
Druhým důvodem pro mé rozhodnutí je velmi malá ochota bývalých či současných hráčů, rodičů našich malých hráčů nebo i
ostatních občanů města podílet se na organizaci tréninků, zápasů či turnajů nebo podílet se na řízení klubu. Je nutné si uvědomit,
že tak velký klub nemůže stát na aktivitě pár lidí z vedení popř. na několika trenérech, ale musí jít o součinnost mnoha osob.
Vážení hráči, trenéři, fanoušci a rodiče našich nezletilých členů, vaše účast na mimořádné členské schůzi, která se koná ve
čtvrtek 7. června 2018 od 18:30 hodin v klubovně na zimním stadionu ve Studénce, je velice důležitá stejně tak, jako je
možnost přihlásit se o kandidaturu do vedení našeho fotbalového klubu pro příští období. Jestli jsou noví zájemci o řízení
klubu, tak se ozvěte emailem na info@fotbalstudenka.cz a domluvíme podrobnosti. Jsem připraven pomáhat novému
vedení, ale již se na řízení klubu nechci nadále podílet. Děkuji všem za dosavadní podporu i pochopení mého rozhodnutí.

NEZVOLENÍ NOVÉHO VEDENÍ KLUBU NA TÉTO MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZI, BUDE
MÍT BOHUŽEL ZA DŮSLEDEK UKONČENÍ ČINNOSTI KLUBU FOTBAL STUDÉNKA z.s.
Libor Slavík – předseda FOTBAL STUDÉNKA

POZVÁNKA na MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
Na základě rezignace předsedy klubu (více informací na druhé straně této pozvánky), srdečně zveme všechny členy
FOTBAL STUDÉNKA z.s., včetně zákonných zástupců našich členů mladších 15 let, na mimořádnou členskou schůzi, která
se koná ve čtvrtek 7. června 2018 od 18:30 hodin (prezentace od 18:15) v klubovně na zimním stadionu ve Studénce.
Program členské schůze > 18:30 – 20:00 hodin:
1. Prezentace účastníků (od 18:15 hodin)
2. Oznámení o rezignaci předsedy a členů výkonného výboru
3. Návrhy nových kandidátů na členy výkonného výboru a revizora spolku
4. Volby nového vedení klubu
5. Diskuze k dalšímu směřování klubu
6. Formulace usnesení a závěr
V souladu s platnými stanovami, má právo hlasovat a volit orgány spolku každý člen starší 15 let, členy mladší 15 let
zastupuje jejich zákonný zástupce. Fotbal je nejpopulárnějším a nejmasovějším sportem na světě, a nejinak je tomu i v
našem městě. V případě, že se nenajdou noví lidé do vedení fotbalového klubu, tak bude jeho činnost ukončena. Pokud
Vám není osud tohoto sportu ve Studénce lhostejný, přijďte svou účastí na členské schůzi podpořit jeho zachování popř.
další směřování v našem městě.

Vážení hráči, trenéři a rodiče našich nezletilých členů, vaše účast na mimořádné členské schůzi je velice důležitá stejně
tak, jako je možnost přihlásit se o kandidaturu do vedení našeho fotbalového klubu pro příští období. Neváhejte proto
a přijďte osobně na členskou schůzi, a v případě, že se přece jen nemůžete členské schůze zúčastnit, předejte vyplněnou
plnou moc svému trenérovi.

Plná moc
Já člen FOTBAL STUDÉNKA z.s. ……………………………….…………..……………………………, Datum narození ……………..……….……………
Bytem ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………., uděluji plnou moc
panu (paní) ………………………………………………………..………………………..…………….., Datum narození .……….……………………………..,
aby mne zastupoval (a) dne 7. 6. 2018 při jednání mimořádné členské schůze FOTBAL STUDÉNKA z.s..
Prohlašuji, že mé zájmy a zájmy zmocněnce nejsou v rozporu.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis člena FOTBAL STUDÉNKA z.s. (u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce)

Udělenou plnou moc přijímám.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis zmocněnce

