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Šport

Nováčik IV. ligy skončil na povzbudivom 6. mieste
Vyhodnotenie futbalového ročníka 2003/2004

ŠK Metalservis Králiky postúpil v sezóne
2003/2004 do IV. ligy juh, čo pre tak malú dedinu bol obrovský úspech. Vďaka obetavým
funkcionárom a pár jednotlivcom sa podaril
historický úspech v skončenej sezóne, keď
ako nováčik tejto súťaže obsadil 6. miesto so
ziskom 45 bodov a skóre 59 – 49.
Medzi opory mužstva patrili: Hurík Ladislav,
Cimerman Zdenko, Dominik Bohumil, Hamšík Ivan, Bednár Ján, Šatura Tomáš, Jančiar
Peter. K dobrým výsledkom pomohli aj ostatní hráči: Kubajda, Plavec, Rumanovský, Kepšta, Rubint, Janík, Huntoš, Šimko, Kaščák Miloš, Klinec, Hubert, Hudáček. Vďaka patrí
aj trénerovi mužstva Ivanovi Krnáčovi, ktorý však mesiac pred skončením súťaže ukončil svoju činnosť.
Dobrý futbal sa dá realizovať za podpory
sponzorov a rôznych iných organizácií. Túto
hlavnú úlohu zohrávali počas sezóny najmä
Ing. Vašina Jozef, Cimerman Marian, Mišt

Ján a mnoho ďalších nemenovaných. K dobrému chodu mužstva prispeli i tí, ktorí sa starali o hraciu plochu a to Dzúrik Milan, Dobrota Miro, Slama Ján, Chmelík Peter, ale aj
Dzúriková Darina pri zabezpečení prania dresov a Cimermanová Milka pri riadení šatní.
Mrzí nás, že akákoľvek brigáda na ihrisku, ak
keď je vyhlásená v obecnom rozhlase sa začne
a skončí tými istými ľuďmi a to: Dzúrikom
Milanom, Dobrotom Mirom, Mištom Jánom,
Slamom Jánom a Cimermanom Marianom.
Absolútny nezáujem obyvateľov obce, najmä bývalých futbalistov úplne zaráža najmä preto, že na futbalové stretnutia ich chodí naozaj dosť.
Výbor športového klubu aj z tohto dôvodu
zaujíma negatívny postoj pri používaní ihriska ostatnými obyvateľmi, najmä deťmi. Výdavky, ktoré dáme na údržbu hracej plochy
sú nemalé a prečo by nám mal niekto túto
plochu ničiť? Boli by sme radi, keby ihrisko

slúžilo len futbalistom. Na druhej strane sme
ochotní pomôcť pri zriadení menšieho ihriska pre deti, avšak pomoc je potrebná aj od
obyvateľov a obce. Máme pripravené aj riešenie, ktoré by sa dalo spoločne realizovať.
Naše futbalové mužstvo začína nový ročník sezóny 2004/2005 pod vedením nového
trénera Jozefa Oborila, bývalého hráča Košíc, Slávie Praha a Banskej Bystrice dňa 08.
augusta 2004 na domácom ihrisku s FTC
Fiľakovo.
V priebehu tohto roku chceme na ihrisku dobudovať sedačky pre 220 divákov a pri tejto
realizácii budeme potrebovať i Vašu pomoc.
Veríme, že sa nájde viac obyvateľov, ktorí
nám pri tejto práci pomôžu, čím dosiahneme lepšie podmienky, najmä pre divákov pri
sledovaní našich majstrovských futbalových
stretnutí.
Výbor ŠK Metalservis Králiky

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých obyvateľov obce, že koncom mesiaca jún sme zasiali na futbalovú plochu trávu a v priebehu mesiaca júl budeme používať veľké množstvo chemikálií /liadok, NPK, močovina/ na podporu rastu trávy. Preto Vás žiadame, aby ste upozornili
najmä svoje deti, že používanie ihriska je zakázané, na čo upozorňujú aj tabuľky priamo na ihrisku.
Veríme, že pochopíte túto našu výzvu a svojím konaním nám pomôžete pri zlepšení hracej plochy, ktorá slúži futbalistom, ktorí veľmi dobre reprezentujú našu obec.
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