
SK SPARTA ÚPICE bilancovala 
 
      V sobotu 12. ledna 2008 se konala v Úpici valná hromada fotbalového klubu SK Sparta 
Úpice, na které byli přítomní seznámeni s činností. Zprávu odstupujícího předsedy oddílu 
Jindřicha Hanuše vám předkládáme.  
     Vážení sportovní příznivci úpické kopané, zástupci jednotlivých kategorií, vedoucí 
mužstev, trenéři, prostě vy všichni, kteří máte úpický fotbal rádi a neúnavně pro něj pracujete 
ať již na hřišti nebo v jednotlivých funkcích v oddíle. Jsou tomu 4 roky, kdy jsme se na tomto 
místě sešli a společně jsme se zavázali, že budeme na jednotlivých úsecích úpické kopané 
plnit úkoly, které jsou nezbytné pro fungování nebo pro plynulé zajišťování soutěží všech 
kategorií od přípravky až po družstva dospělých. Nechtěl bych se vracet zpět a hodnotit celé 
čtyřleté období, ale jen krátce připomenu, že cíle, které jsme si tehdy vytyčili se splnily. Mám 
na mysli ty sportovní. Dá se tedy říci, že není co řešit, ale ono je a stále bude mnoho práce, 
bez které se kopaná, dobrá kopaná nedá dělat. 
     Úkolem dnešní valné hromady je mimo jiné nejdůležitější zvolit pro příští 4 roky nový 
výbor, který bude zajišťovat po organizační, ale i praktické stránce chod všech soutěží a 
celého oddílu. Z vlastní zkušenosti víme, že se nejedná o práci jednoduchou a především 
tehdy, když to zajišťuje 5 – 6 členů výboru. Je hodně těch, kteří znají a vědí jak co dělat, jsou 
velkými kritiky na hřišti i mimo, ale těžko je k nějaké spolupráci získáme. Práce ve výboru 
pro mě ale byla dobrá škola. Jako aktivní hráč jsem se nikdy nezabýval prací výboru oddílu. 
Po současných zkušenostech budu mít jasně zafixováno, že řídit oddíl se 7 družstvy není 
legrace, ale velká odpovědnost. 
     V Úpici je mnoho mladších bývalých aktivních hráčů, kteří by mohli ve výboru pomoci. 
To ale bude záležet i na vás, jak se k práci členů výboru budete po městě vyjadřovat. 
Nepodaří-li se postupně s vaší pomocí doplnit výbor o další členy, bude nutné již nyní i před 
nově zvolenými smeknout! 
     Akce se jako host zúčastnila starostka Ing. Iljana Beránková. V pondělí 14. ledna 2008 se 
konala první schůzka nově zvoleného výboru, kde byly ustaveny jednotlivé komise a zvoleni 
jejich vedoucí. Předsedou klubu byl zvolen Vladimír Klimek. 
                                                                                                           Zpracoval Josef Rumler                           


