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Zpráva o innosti T lovýchovné jednoty Sokol Kobe ice volební
období 2016 - 2019

Vážené dámy a pánové,

ješt  jednou všechny zdravím. Dovolte mi, abych Vám p ednesl zprávu o innosti
lovýchovné jednoty Sokol Kobe ice a to nejen za rok 2019, ale rád bych zhodnotil celé

volební období.

ROK 2016

V b eznu 2016 byl zvolen nový výkonný výbor TJ Sokol Kobe ice, v n mž jsem nastoupil do
funkce  p edsedy  TJ.  Hodn  v cí  bylo  pro  m  nových  a  musel  jsem  se  s  nimi  tak íkajíc
„poprat“. V tom mi pomáhali ve funkcích místop edsedy Ing. Pavel Krautwurst a pan Hubert
Jašek, ve funkci sekretá e Ing. Ji í Oberherr, kulturní referentka Mgr. Marie Buchtová a

ípravu  pro  ú etní  m la  na  starost  Ing.  Hanka  Jur ková.  Mezi  další  d ležité  leny  mohu
zmínit Mgr. Petra Stuchlíka, Mgr. Ji ího Slivku, Ing. Lukáše Jaška, pana Karla Gilara a Josefa
Halfara, kte í mají na starost nemén  d ležité v ci.

Na ja e 2016 byla provedena kompletní vým na povrchu dvou tenisových kurt  a výstavba
nového volejbalového a beachvolejbalového h išt . Byla provedena i úprava terénu, výsadba
zelen  a bylo dokon eno celé oplocení tenisového a volejbalového areálu. N které v ci se
ešily svépomocn  brigádn , ale velké množství práce provedla obec a její pracovníci. Dále

byla zakopána a napojena nádrž pro zavlažování h iš , a také byla vybudována budka pro
ovládání a elektroniku závlah. Nádrž slouží k dostate né zásob  vody p i provozu závlah.
Voda, která zásobuje tuto nádrž je ze studní, které pramení v areálu h išt , a je tedy zdarma.
Tato voda protéká areálem a nep etržit  ve velkém množství vtéká do potoka.

Prakticky ihned po nástupu do funkce p edsedy se ešila p íprava Sportovní slavnosti, která
je naší nejv tší akcí v roce. T ídenní maraton zábavy vypuknul již v pátek ve er diskotékou.

hem sobotního dne se uskute nily turnaje ve volejbale a ve fotbale - Memoriál Bernarda
Václavíka. H ebem samotné akce bylo sobotní podve erní vystoupení p ední eské popové
kapely  Mandrage.  Sportovní  slavnost  se  skute  vyda ila,  a koli  jsem  m l  trochu  obavy,
protože jsem tuto akci organizoval poprvé.

ROK 2017

Za átek  roku  2017  se  nesl  v  duchu  stavebních  prací.  Museli  jsme  provést  opravu  sprch  u
rozhod ích nad klubovnou, protože zatékalo p es odpady a nebylo možné zjistit kde. Hned,
když to umožnilo po así, za aly práce na dokon ení závlah na obou h ištích a v ervnu jsme
mohli  spustit  jejich  zkušební  provoz.  Všechno  se  povedlo  a  dnes  máme  velkou  úsporu  za
vodu.
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Na p elomu b ezna a dubna došlo k vým  provozovatele hospody. S provozovnou se po
tém  18 letech rozlou il pan Josef Hanzlík a hospodu p evzal pan Zden k ermák.

Na konci ervna k nám p ijeli p átelé a kamarádi z družební obce Kobe ice u Vyškova.
Program celého dne byl hodn  našlapaný - spole né p átelské utkání, exkurze do CETY spol.
s.r.o. a následovala zábava do pozdních ve erních hodin.

Hned po tomto setkání všechna p íprava naplno sm ovala na naši nejd ležit jší akci, a to na
Sportovní slavnost. Už od podzimu 2016 jsme za ali se za izováním slavnosti, která je pro nás
nejvíce organiza  náro nou akcí roku. P íprava pokra ovala dál i na ja e 2017. Slavnosti se
konaly v termínu 14. 7. 2017 - 16. 7. 2017, kdy nejv tším hudebním „tahákem“ byl páte ní
koncert skupiny JELEN.

Konec roku byl ve znamení vým ny dosavadního nábytku, konkrétn  stol  a židlí, v naší
hospod .

ROK 2018

Hned po novém roce bylo nutno opravit p ívod vody v klubovn , jelikož v kuchy ce už v bec
netekla voda. P i jedné práci se odd lila ást hospoda - klubovna a horní patro, které slouží
šachist m  a  rozhod ím.  Ud laly  se  vým ny  a  úpravy  rozvod ,  tak,  a  mohou  být  zvláš

eny energie, nejen voda, ale také elekt ina a plyn. K vytáp ní a oh evu teplé užitkové
vody slouží tehdy nevyužívaný kotel, který d íve sloužil k odsávání a rekuperaci z hospody.
Nyní díky úpravám nejsme závislí na hospod  jak s oh evem teplé vody tak topením. Po
oprav  omítek a obklad  v kuchy ce došlo k vymalování všech místností. Po namontování
obložení proti odírání st n židlemi a vým  stol  a židlí (ve stejném dekoru jako v hospod )
to bylo teprve ono.

V tomto roce prob hla i oprava lavic a stol  v pergole. Bohužel záhy po oprav  se op t za aly
na d ev  objevovat nápisy a kresby vyryté vandaly.

Hned první  rok od instalace závlah umožnilo po así  pln  prov it  jejich funk nost.  A mohli
jste posoudit sami, jestli to stálo za to nebo ne. Opravdu i p es velká vedra byla tráva po ád
krásn  zelená, na rozdíl od jiných h iš  v okrese nebo v kraji. Proto jsem osobn  rád, že se
nám to poda ilo úsp šn  zhotovit. Dneska máme velkou úsporu za vodu, kterou máme nyní
vícemén  zdarma.

Po ukon ení jarní sezony byla provedena regenerace h išt , to znamená pro ezání a
zapískování. Pak jako každý rok všechna p íprava naplno sm ovala na naši nejd ležit jší
akci,  kterou  je  sportovní  slavnost.  Už  v  podstat  v  roce  2016  jsme  za ali  se  za izováním
kapely. P íprava pokra ovala dále podzimem roku 2017, kdy jsme pot ebovali doladit
smlouvy a ostatní administrativní záležitosti. Slavnosti se konaly v termínu 13. 7. 2018 - 15. 7.
2018 a za aly zda ilým koncertem populární slovenské kapely NO NAME. V sobotu prob hl
první ro ník celodenního turnaje v malé kopané kobe ických mužstev, kterého se zú astnilo
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velké množství jak rodinných, uli ních i hospodských družstev. V sobotu se ješt  konal i
turnaj v beachvolejbale v areálu tenisových kurt . Ned le pak byla ve znamení fotbalu;
nejd ív prob hl dopolední turnaj dorostu, po ob  utkání žák  proti rodi m. Pak p išlo
utkání Opavska proti staré gard  Opavy, která p ijela opravdu ve hv zdné sestav  v ele se
Zdenkem Posp chem. Následovalo hlavní utkání Hlu ín s Opavou B.

Velkým  pozitivem  roku  2018  bylo  to,  že  za ala  fungovat  fotbalová  školi ka  Sokol ata  pod
vedením Marka Jaška , Lukáše Hluchníka, Marka Vidláka  a Jakuba Bitomského.

Na podzim se za alo s výstavbou d tského h išt  v areálu TJ. Myšlenky se staly realitou a
v p lce íjna bylo zprovozn no zbrusu nové d tské h išt  financované z rozpo tu obce. Po
dohod  s vedením obce jsme zajistili podklad pro výstavbu h išt , jako je likvidace staré
žumpy, výstavba op rné zdi, osazení obrubníky, dlažba atd. Tyto práce byly financovány
z ásti obcí a z ásti byly provedeny brigádnicky leny TJ.

Dále se provedla na horním h išti oprava st ída ek, které byly v havarijním stavu, a to díky
vandalismu. St ída ky byly odstran ny, upravilo se podloží pod st ída ky ze zámkové dlažby,
upravil se rám st ída ek, který se nat el. Následn  byly namontovány seda ky a zast ešení
z polykarbonátu. Materiál a práce byly financovány z rozpo tu TJ.

V pr hu roku za ala výstavba sociálního za ízení na kurtech, byly zhotoveny základy
s deskou, vyzd ny st ny a zast ešeno.

Další velkou v cí bylo dokon ení vodárny pro závlahy, dozd ní štítu a fasáda na celé vodárn .
Nad hlavní nádrží byla vybudována st echa, aby se zabránilo poškození nádrže. Nádrž je
z plastu a n které d ti svád la k ch zi po nádrži, ímž hrozilo nebezpe í úrazu a poškození
nádrže. Byly provedeny terénní úpravy. Práce a materiál byly financovány z rozpo tu TJ.

ROK 2019

Rok 2019 byl rokem 95. výro í od založení TJ Sokol. Na tuto po est jsme nechali ješt  p ed
koncem roku zhotovit n kolik reprezenta ních a reklamních p edm  TJ Sokol Kobe ice,
jako  nap .  dámské  i  pánské  polokošile,  r zné  druhy  epic,  kšiltovky  a  to  i  d tské,  šály,
náramky a v  do auta.

S ohledem na letopo et založení TJ jsme se tak trochu vrátili do této doby a zorganizovali
dobový swingový ples. Organizace plesu byla náro ná, a to zejména asov . A koli jsme byli
donuceni p esunout jej do Dolního Benešova, ú ast byla nebývale hojná a následné
„poplesové“ ohlasy byly veskrze pozitivní. K poslechu a tanci hrál krnovský BigBand a
v tane ním vystoupení zazá ila Maruška Buchtová, která byla také hlavním organizátorem
plesu.

Oslavy 95. výro í pokra ovaly sportovní slavností, která probíhala od 12. - 14. 7. 2019.
Hlavním hostem byl jeden z p edních tuzemnských muzikant  Marek Ztracený a v Kobe icích
vystoupil poprvé. A koli koncert nebyl vyprodaný, hodnotíme jej pozitivn , protože zp vák
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dokázal vytvo it neskute  pozitivní atmosféru a návšt vníci odcházeli z koncertu
spokojení. Co se sportovního programu tý e, v sobotu se konaly turnaje v beachvolejbalu a
v malé kopané, v ned li se odehrál fotbalový turnaj (tentokrát dorostu), a zárove  se
odehrály fotbalové turnaje žák  proti rodi m a také „starých gard“. Hlavní fotbalové utkání
prob hlo mezi SFC Opava „B“ a FC Hlu ínem. V polo ase na diváky ekala ukázka bojového
um ní Musado pod vedením n kolika voják  z A R Lipníku nad Be vou. V ned li dopoledne
prob hla slavnostní mše svatá, která byla ob tována za živé a zem elé sportovce z Kobe ic. O
ned lní kulturní program se postaral imitátor pan Petr Jablonský.

V roce 2019 jsem také oslavili 30 let atletického oddílu.

Co se nám v lo ském roce ješt  povedlo, bylo ur it  spln ní dlouhodobého snu pro naše
krásné  dv  h išt .  A  to  zakoupení  nové  v etenové  seka ky  Jakobsen,  a  k  ní  bubnovou
seka ku pro p ípad nep iznivého po así a tím vyššího vzr stu trávníku. Kvalita h išt
potažmo trávník  se s novou seka kou posunula n kde úpln  jinde. Obci pat í za to velké
díky.

Dalším takovým p áním bylo vybudování sociálního za ízení v areálu tenisových kurt  a
nohejbalu. Ty se v lo ském roce poda ilo taky dokon it a hned tato ást areálu vypadá úpln
jinak, hlavn  kulturn ji.

ed koncem roku jsme ješt  trochu zainvestovali do ásti areálu za brankou u hodin. Kdy
nám p álo po así a proto jsme nechali firmou pána Lakoty, která se celkov  stará o povrchy a
závlahy naších h iš , vykopat drenáže a rozvody um lých závlah na této ploše. Tento prostor
by m li do budoucna využívat p ípravky ke svým utkáním.

Výkonnému výboru TJ Sokol Kobe ice ve složení Maruška Buchtová - Stuchlíková, Hanka
Jur ková, Hubert Jašek, Ji í Oberherr, Petr Stuchlík, Lukáš Jašek, Pavel Krautwurst, Karel Gilar
a Josef Halfar bych cht l pod kovat za pomoc a spolupráci p i vedení TJ.

Dále bych cht l moc pod kovat sekretá i VV Regionálního sdružení eské unie sportu pánu
Ladislavu Kreislovi, který nám hodn  pomáhá p i vy izování dotací pro naši TJ. A samoz ejm
i naší ú etní - paní Šárce Gerecké. Díky pat í i p edsedovi Regionálního sdružení eské unie
sportu panu Petru Kašnému.

Když d kovat, tak u nás musíme v první ad  pod kovat vedení obce za poskytnuté dotace,
bez kterých bychom nemohli existovat. A samoz ejm  díky za vst ícnost p i po ádání
sportovních akcí, zejména slavnosti, kdy je t eba pomoc obce, pop ípad  pracovník  obce.
Dále bych rád pod koval všem sponzor m za podporu po celé funk ní období.

Sportovc m, trenér m a všem dobrovolník m d kuji za ob tavou práci a reprezentaci
našeho klubu, fanoušk m d kuji za p íze  a podporu našich mužstev v uplynulých letech.

Vám všem p eji v tomto roce 2020 hlavn  pevné zdraví, št stí, rodinnou pohodu a hodn
sportovních úsp ch  a zážitk .
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kuji za pozornost.

Martin Halfar

edseda TJ Sokol Kobe ice


