
            Bude ve Studénce fotbal pro všechny i příští sezónu ?              

Zatím co jinde fotbalové stánky se zvelebují a pro fanoušky dělají i nemožné, tak ve Studénce budou mít 

příští rok jiné starosti. Elán,nadšení,svůj čas  a další pro ostatní se však nedá obětovat donekonečna 

s klacky pod nohama. 

 

V pátek 2.12.2016 se v docela slušně zaplněném sále MěÚ ve Studénce konala řádná členská schůze 
FOTBAL STUDÉNKA z.s., která byla schůzí volební. Primárním úkolem členské schůze byla volba nového 
výkonného výboru i revizora sdružení a diskuze k budoucnosti fotbalu ve Studénce. 

Z rozhodnutí členské schůze bude výkonný výbor nově pracovat ve složení Libor Slavík, Michal Sekyra, Jiří 
Švagera, Martin Dýčka a Radovan Přikryl. Revizorem spolku byl zvolen Radek Korený. VV po členské 
schůzi zvolil ze svého středu předsedu spolku - Libor Slavík, jednatele spolku - Michal Sekyra a pokladníka 
spolku - Jiří Švagera. 

Členská schůze dala dnes také jednohlasně výkonnému výboru mandát, aby v případě nesplnění dvou 
níže uvedených podmínek, zahájil kroky směřující k ukončení činnosti FOTBAL STUDÉNKA z.s.  

Podmínka 1: Pokud nebude v termínu do 30. 6. 2017 kompletně (administrativně i fyzicky) převeden 
fotbalový areál letního stadionu ve Studénce ze stávajícího vlastníka TJ MSV Studénka na město Studénka. 

Podmínka 2: Pokud v případě převodu fotbalového areálu na město Studénka nebudou v termínu do 30. 6. 
2017 zahájeny kroky směřující k modernizaci fotbalového areálu. 

Fotbal ve Studénce dělá nadšená skupina lidí a o tom, že ho dělá na výbornou, svědčí neustále rostoucí 
základna naší mládeže. Bohužel ale nehodláme do nekonečna trpět diktát ze strany několika jedinců, kteří 
stojí v čele TJ MSV Studénka, tedy vlastníka chátrajícího fotbalového areálu, a proto je před námi možná 
poslední půl rok fotbalu v našem městě, u nás ve Studénce. Pouze velmi rychlý převod areálu 
městu,včetně bezodkladného zahájení jeho modernizace nebo pokud se najdou zájemci o vedení našeho 
spolku, jen to může fotbal ve Studénce zachránit. 
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