Nové kabiny přinesly i výhru

Pro sportovní klub SK Zlonice byla sobota 15.10.2011 nejen herním dnem, ale i trochu
svátkem. Po více než ročním úsilí byly poprvé využity nově postavené kabiny a zázemí
sportovního klubu. Tým „A“ mužstva svůj souboj se žižickými vyhrál. Radost z nových prostor
byla tak ještě korunována o zisk potřebných bodů.
Koncem roku 2009 se výkonný výbor rozhodl, že se pokusí sehnat finanční prostředky
z dotace Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence ke zvelebení a
rekonstrukci již zastaralých a nevyhovujících prostor. Od původního odhodlání již byl jenom
malý krůček k přípravě megalomanského projektu na výstavbu a rekonstrukci zázemí SK
Zlonice. Výkonný výbor vsadil vše na jednu kartu a požádal Krajský úřad Středočeského kraje
o troufalou částku 750 000,- Kč. Potom nezbývalo více než půl roku jen čekat a doufat, že
naše prosby budou vyslyšeny. Jaká byla radost v našich řadách, když se nám podařilo dotaci
získat ! V září 2010 jsme podepisovali smlouvu o poskytnutí dotace. A teprve v tu chvíli začala
opravdová a pořádná dřina.
V první části projektu se vybudovala klubovna nejen pro hráče a funkcionáře, ale
hlavně pro návštěvníky fotbalových utkání. Stavba probíhala poměrně rychle a tak již konec
roku 2010 se oslavoval v nové klubovně. Na nespočetně dobrovolných brigádnických
hodinách se vystřídali nejen hráči, ale i ostatní fanoušci a funkcionáři. Zvláště těm patří
obrovský dík, ne vždy vše probíhalo podle plánu a zejména byrokratické papírování nás často
brzdilo od rozdělané práce. Na jaře již plně klubovna sloužila nejen ke schůzím výkonného
výboru, ale stala se středobodem dění v celém klubu. Hráči se zde rádi scházejí po zápasech
a trénincích, pro fanoušky se vždy najde něco dobrého na zub a i pro všechny ostatní
návštěvníky je dobrým útočištěm třeba za nepříznivého počasí. Stěny klubovny zdobí
vyhrané trofeje, které pozitivně motivují k dalším úspěchům. „A“ tým by rád příští rok
postoupil do vyšší soutěže. Zázemí již k tomu mají, ještě zlepšit výkony a další sen se může
stát skutečností.
Jakmile trošku počasí dovolilo, započaly práce na výstavbě nových kabin. Hrubá
stavba stála relativně brzo, stavební firma se činila a tak se zakrátko rýsovala další budova.
Celé léto se pilně pracovalo a koncem září proběhla kolaudace za účasti stavebního úřadu a
dokončená stavba byla předána k řádnému užívání. Již zbylo jenom dovybavit vším
potřebným a těšit se na den „D“. Nyní musíme jenom doufat, že nám nové kabiny
v budoucnu přinesou i další vyhrané zápasy s bodovými zisky. Skvělá kompenzace za tolik
námahy.
Tato povedená investiční akce vlila celému výkonnému výboru do žil pozitivní energii
a tak již nyní vymýšlíme a plánujeme další vylepšení celého sportovního areálu. Nezbývá než
poděkovat všem, kdo se o zdar celého díla zasloužili, výčet by to byl opravdu dlouhý,
zejména potom Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru sportu, za poskytnutou
finanční pomoc a Úřadu městyse Zlonice za podporu a vstřícnost.
Srdečně Vás k nám všechny zveme ……
Radka Kotěrová

