Z VALNÉ HROMADY
Zápasy jsme odehráli všechny a zorganizovali jsme ještě turnaj žáků a
tradiční turnaj v malé kopané. V rámci tréninku jsme si zahráli také pohárové
zápasy, kde jsme do finále sice nedošli, ale ukázali jsme růžky a potrápili
soupeře z vyšší třídy. Po jarní části byla ukončena sportovní činnost mužů „B“,
takže od podzimu 2015 máme mužstvo mužů „A“, starší žáky a starší přípravku.
Finance. Peníze vyděláváme, kde se dá: prodej na hřišti, ples, zábava,
disko, sběr šrotu, zabíjačka. Dále také čerpáme různé dotace a sponzorské dary,
za které všem děkujeme a vloni to byli: Obec Bohdíkov, Olomoucký kraj,
Okresní fotbalový svaz, Sudop Praha, Moravia Consulting Olomouc, ASD
Software, Vobus Hanušovice, Kamenictví Kováč Hrabenov, Standa Vlk Lhota.
Je to spousta žádostí, spousta papírování, ale zadarmo nic není, je to nutnost, bez
které to dnes nejde.
Údržba. Sekání, hnojení, zavlažování. To je hlavní práce zabírající
nejvíce času. Ale máme už svoje zaběhlé sekáče, hnojaře a zalévače, kteří si
dané úkoly plní svědomitě a odměnou jim je dobrý pocit z dobře vykonané
práce. Se sekáním nám ještě také pomáhá obec a Mára Diviš z Komňátky.
Trochu nás vloni zlobilo zavlažování z důvodu, že bylo málo vody, ale s
pomocnou rukou hasičů z Raškova jsme i toto zvládli. Prováděli se opravy na
zavlažování (trysky a ovládací jednotka) a také jsme nechali udělat vertikulaci
hrací plochy a celoplošný postřik proti dvouděložním rostlinám. Za kvalitní
trávník na hlavní a dnes i na tréninkovém hřišti se nemusíme stydět. No a jak
jsem také psal, když zbyde nějaký ten peníz, tak něco zbouráme a něco zase
postavíme, tak jsme zbourali starý plechový skládek na nářadí a ostatní
zbytečnosti a postavili velký sklad na nářadí a ostatní zbytečnosti, do kterého se
vše pohodlně vejde jak krtečkovi do jeho nových kalhot. A jelikož nám zbylo
trochu barvy, kluci brigádníci natřeli zábradlí okolo hřiště, aby vypadalo jako
nový.
Takže jak vidíte, vše funguje, jak má. Fotbal se hraje, kluci a trenéři
děkuju, funguje prodej i udírna, holky děkuju a na brigádách se taky odmaká a
stráví spousta volnýho času, který bychom mnozí jistě rádi prolenošili jinde a
jinak, ale nám to prostě nedá a jak jsem psal, ten pocit z dobře vykonané práce
se nedá ničím nahradit. A všechen tento mumraj, tyto příjmy a výdaje, všechny
ty dobrý nápady má na starosti devět chytrých hlav, výbor FK, kteří jsou garanty
fotbalovýho čutání v Bohdíkově.
Hodně jsem to naše dělání za loňský rok scvrknul, ale vše podstatné jsem
zmínil. Díky všem pracantům za odvedenou práci a další práci Zdar.
Předseda FK Petr Janků

