Vyhodnocení činnosti oddílu kopané T.J. Sokol Městečko Trnávka za rok 2012
Rok 2012 byl pro fotbalový oddíl T.J.Sokol Městečko Trnávka výsledkově velmi úspěšný.
K již fungujícím družstvům přípravky a žáků se podařilo od sezóny 2012-2013 opět po letech
založit družstvo dorostu. Jak žákovské tak dorostenecké družstvo by však nemohlo fungovat
bez spojení s hráči ze sousední Chornice. Zdá se, že tato spolupráce by mohla fungovat i do
budoucna, hlavně pokud se podaří zajistit kvalitní trenéry. Družstvo mužů absolvovalo velmi
úspěšný rok a vybojovalo postup do vyšší soutěže. Svoje fotbalové umění stále prokazují
hráči družstva „starších pánů“, kteří se zúčastnilo několika turnajů a exhibičních zápasů.
U družstva přípravky se projevil zvýšený zájem dětí, který určitě souvisí s nástupem
populačně silnějších ročníků. Velmi dobře fungovala také spolupráce s některými s rodičů,
kteří pomáhali s dopravou zápasům. Do družstva se pokoušíme zapojit hráče s okolních
vesnic. Určitě by neškodilo posílit vedení družstva ještě alespoň jedním stabilním trenérem.
Přípravka se zúčastnila ještě v sezóně 2011-2012 3 halových turnajů – Městečko Trnávka (4.
místo), Jaroměřice (3.místo). Jako již tradičně uspořádala naše jednota halový turnaj
přípravek „O přeborníka ČOS – skupina východ, který se v minulé sezóně podařilo obsadit
pouze 5 mužstvy především z Pardubicka a Olomoucka.
Přípravka se zúčastňuje pravidelné okresní soutěže, která se hraje turnajovým způsobem.
Loňskou sezonu zakončili naši chlapci celkově 4. místem. V podzimní části se zapracovávají
další hráči a výsledkem je zatím 3. místo.
Po roční pauze a přesunu turnaje jsme uspořádali již 5. ročník velkého mezinárodního turnaje
přípravek (letos Městečko Trnávka cup 2012). Turnaj se letos konal také pod hlavičkou
sletových soutěží naší župy. V dobré organizaci jsme navázali na předchozí ročníky a věříme,
že si všech 16 zúčastněných mužstev odvezlo hezké zážitky. V ostré konkurenci se netratilo
ani naše družstvo a celkové 11. místo je možné určitě považovat za úspěch.
Velkou radost nám udělalo družstvo žáků, které zvítězilo v okresní soutěži bez ztráty jediného
bodu. Navíc 3 hráči z tohoto družstva reprezentovali fotbalový výběr ČOS na turnaji
v Rakousku, kde svými výkony přispěli k velkému úspěchu družstva. Od podzimní sezóny se
naši žáci spojili s družstvem z Chornice, kde probíhají zápasy, a zdá se, že by tato spolupráce
mohla fungovat i do budoucna.
Od podzimní sezóny začalo fungovat družstvo dorostu, které tvoří především hráči, kteří
přešli z velmi úspěšného družstva žáků, doplněné několika dalšími bývalými hráči a hráči
z Chornice. I když okresní přebor probíhal poněkud nestandardně díky spojení s OFS Ústí nad
Orlicí, je možné předpokládat, že toto družstvo má určitě perspektivu, samozřejmě pokud se
podaří udržet. V proběhlé půlsezóně se drželo výsledkově ve středu tabulky.

Dalším příjemným počinem byl výkon družstva mužů, které po třech sezónách strávených ve
III. okresní třídě vybojovalo 2. místem postup do okresního přeboru. Jarní sezóna se sice
neobešla bez herních ani výsledkových výpadků, ale ve velmi vyrovnané konkurenci se
nakonec cíl splnit podařilo. Ačkoliv okresní přebor představuje výkonnostní skok vedli si naši
borci v podzimní části celkem uspokojivě a pod novým trenérem snad nebudou muset řešit
boj o udržení v soutěži do posledních zápasů. Družstvo mužů se v rámci zimní přípravy
zúčastnilo turnaje na umělé trávě v Mohelnici a také několika zimních turnajů, kde nešlo až
tak o výsledek jako o testování nových hráčů. Kromě toho se zúčastnilo v létě na domácím
hřišti turnaje „VHOS cup“, kde jako již skoro tradičně obsadilo poslední 4. místo.
Kromě sportovní činnosti se oddíl věnuje také pořádání kulturních akcí (Pálení čarodejnic,
dětské diskotéky, pořádání Pouťových oslav), které nemalou měrou pomáhají zajistit finanční
prostředky na naši činnost. V letošním roce probíhali další úpravy areálu hřiště, které si i do
budoucna vyžádá zajištění dalších finančních prostředků.
Všem, kteří se podíleli na kvalitních sportovních výsledcích našich družstev, podíleli se na
pořádání našich akcí a také všem sponzorům patří velký dík a věříme, že i v budoucnu
budeme schopni takto přispět k chodu oddílu.

Za T.J. Sokol Městečko Trnávka

Vlastimil Stenzl,starosta TJ

Aktuální informace o našem oddíle včetně bohaté fotogalerie můžete najít také na našich
webových stránkách
http://www.sokoltrnavka.cz/ .

